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Iedere landbouwer, en zeker iedere veehouder, voelt zich niet goed en heeft enkel onbegrip bij het zien van 
de gruwelpraktijken in een slachthuis die opnieuw aan het licht kwamen deze week.
Het ABS distantieerde zich openlijk van de onheuse praktijken die breed in de media uitgesmeerd werden. Wij 
stelden dit reeds heel duidelijk na de begin dit jaar verspreide beelden uit het varkensslachthuis van Tielt en 
we willen dit overduidelijk herhalen: het ligt niet in de aard van een boer om zijn dieren zoveel onrecht aan te 
doen. We weten allemaal dat een veehouder elke dag met kennis en passie zijn dieren verzorgt en dat hij tal 
van normen op het vlak van dierenwelzijn, hygiëne, voeding en dergelijke opgelegd krijgt en respecteert. We 
ervaren elke dag dat een veehouder hierop frequent en streng gecontroleerd wordt. Het ABS verwacht dan 
ook dat de schakels in de keten na de boerderij een zorgzame behandeling van onze dieren garanderen, de 

geldende dierenwelzijnswetgeving en de sanitaire regels respecteren. Wij vinden het onthutsend te moeten vaststellen hoe de dieren 
soms behandeld worden, eens ze van de boerderij vertrokken zijn richting slachthuis.

Voor ons is het duidelijk, de hele keten ondervindt schade van wat er te zien is op de beelden en in het bijzonder de veehouders dreigen 
de dupe te worden. Wij zijn van mening dat de negatieve impact voor de landbouw en in het bijzonder voor de rundveehouderij enorm is. 
We verwoordden het ook op radio en in de geschreven en beeldende pers: “Wij doen er alles aan om het imago van de landbouwsector, 
en nu in het bijzonder van de rundveehouders, goed te houden. Met deze beelden wordt alles terug teniet gedaan, dit terwijl elke boer 
er elke dag alles aan doet om zijn dieren diervriendelijk te behandelen. Dit is alleen maar in zijn eigen voordeel, want zijn resultaten en 
dus zijn inkomen hangt hier van af. Toestanden die deze morgen openbaar gemaakt werden, kunnen wij niet aanvaarden.”

Het ABS verwacht dan ook van alle partners in de keten dat zij een zorgzame behandeling van de dieren garanderen en de geldende 
dierenwelzijnswetgeving respecteren. Dat er in de slachthuizen nog steeds veel werk aan de winkel is op het vlak van opleiding, opvol-
ging en handhaving is eens te meer bevestigd. De eerste 2 zijn op rekening van de uitbater zelf, de handhaving op de toepassing van 
dierwelzijnsregels daarentegen ligt in handen van de minister voor dierenwelzijn, die er als de kippen bij is om slachthuizen te sluiten, 
maar anderzijds ook de hand in eigen boezem moet steken bij de vaststelling dat zijn dienst voor dierenwelzijn er nog steeds niet in 
slaagt afdoend toezicht te houden, ondanks de door dierenrechtenorganisaties en de minister zo fel gewenste regionalisering van de 
bevoegdheid en een protocolovereenkomst met het FAVV voor bepaalde taken.

Retailers schuimen de veemarkten af op zoek naar de beste dieren, kopen die aan tegen veel te lage prijzen en leggen daarna ook de 
vleesverwerkers op de pijnbank. Onze veehouders houden nog amper het hoofd boven water en zijn altijd het slachtoffer van dum-
pingprijzen. De onheuse slachtpraktijken in slachthuizen is één van de excessen die een gevolg zijn van de niet-aflatende druk op de 
prijsvorming voor vlees. Ik verwijs ook nog naar nadere punten waarop gewerkt moet worden in de slachthuissector, na de slachtdaad 
zelf. We blijven nog steeds op onze honger zitten in verband met de correcte classificatie, de omrekening warm-koud gewicht, de één-
duidige aanbiedingsvorm zonder afsnijdingen en een correcte afgeschermde weeginstallatie…

Terwijl de mediastorm over de sector raasde verkondigde Delhaize meteen de samenwerking met het slachthuis in Izegem stop te 
zetten. Op hetzelfde moment liep er een reclamespot van Delhaize waarin gehakt aangeprezen werd aan een onrealistisch lage prijs. 
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