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Animal Rights is er terug in geslaagd om de media en de publieke opinie te bespelen met illegaal gedraaide 
beelden. Deze keer na een nachtelijke inbraak op een legkippenbedrijf. De beelden werden gedraaid op 24 
augustus en 30 september 2017. Dat ook een cameraploeg van VTM deelnam aan de nachtelijke illegale 
praktijken doet ons nog meer de wenkbrauwen fronsen en noopt ons er toe vragen te stellen over hoe ver zo’n 
activisten wel mogen gaan in hun acties. Nu zelfs gesteund in hun operaties door een commerciële zender!

Ja, er loopt er altijd wel ergens een dier rond met tekenen van een ontsteking, een manke poot of een ander 
fysiek probleem. Dat weet ieder rechtgeaard mens en daar moeten we zelf ook niet flauw over doen. En ja, 
99,9% van de veehouders is elke dag in de weer om zijn dieren goed op te volgen en te verzorgen zoals het 
hoort, ook kippenhouders. En ja, wij hebben al pakken regeltjes op te volgen om het welzijn van de dieren 
die we houden op hoog niveau te houden. Alle sectorgidsen en lastenboeken staan er bol van. Maar altijd en 
overal 100% alle regels volgen en élke dag alles heel proper en net houden lukt blijkbaar niet overal en daar 
kunnen we onszelf ook vragen bij stellen. 

Dat de veganistische activisten met het verspreiden van illegaal gemaakte beelden, gemaakt na inbraak en 
met schending van wettelijk voorgeschreven sanitaire regels en met de publicatie van persoonsgegevens de 
grenzen van het fatsoen en eigendomsrecht ver overschreden hebben is bij hen en de reportageploeg van 
VTM blijkbaar geen punt.
Nog meer gefronste wenkbrauwen, verontwaardiging en onbegrip wanneer onze minister van dierenwelzijn 
snel en vlotjes meegaat in de redeneringen en uitspraken van de activisten. Praten over “onaanvaardbare 
toestanden die niet zonder gevolg kunnen blijven”, niet eens beschikkend over een recent rapport van zijn 
eigen inspectiedienst dierenwelzijn, het doet mijn maag keren. Vooral omdat daags nadien, na een controle 
door de inspectiediensten, blijkt dat er niets ernstig aan de hand is, laat staan dat er sprake zou zijn feiten 
die een sluiting kunnen verantwoorden. Wij praten vanuit het ABS de situatie in de betrokken kippenstallen 
niet goed, maar een minister hoort zich toch te baseren op rapporten van zijn eigen administratie en niet op 
illegaal gemaakt beeldmateriaal dat gemonteerd wordt met één doel voor ogen: het slechtste op een zo hardst 
mogelijke manier te brengen. Het lijkt alsof de activisten het recht in eigen handen kunnen en mogen nemen 
omdat de verantwoordelijken voor de inspectie en handhaving in het kader van dierenwelzijn hun job niet naar 
behoren doen. 
Het feit dat er nadien met een beschuldigende vinger gewezen wordt naar de “industriële landbouw” moet bij 
de politiek en de consument eigenlijk een belletje doen rinkelen en hen ook voor de spiegel doen gaan staan. 
Wat wil de politiek en de consument? Goedkoop, goedkoper, goedkoopst! 

Voor de te lage prijs die betaald wordt voor een gangbaar ei of andere dierlijke producten kan je niet verwach-
ten dat alle kippen, en bij uitbreiding alle dieren, buiten lopen in een natuurlijke omgeving. 
Moord en brand schreeuwen over een kip met een fysiek probleem en dezelfde dag eieren kopen in een wa-
renhuis voor een appel en een ei, het gebeurde deze week opnieuw. En opnieuw. En opnieuw…

Maar wat baten kaars en bril als de uil niet zien wil?
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