
L. Bramerstraat 18
1816 TR Alkmaar



Verschijnt per kwartaal  Volgnummer 1 januari 2020

NIEUWJAAR
Wij wensen u allemaal een heel gezond en gelukkig 2020 toe! En natuurlijk hopen 
we met elkaar dat dit jaar een beetje diervriendelijker mag worden! Hopelijk helpt 
hier de problematiek rond het klimaat en de stikstof bij, want dat raakt de belangen 
van de natuur en dus ook die van de mens. En dan wordt het pas urgent en zullen 
hopelijk de dieren er ook een beetje beter van worden! Tenminste, als de overheid 
toch weer niet probeert er onderuit te komen, uit angst alle belanghebbenden te-
gen zich te krijgen. Want nog steeds wordt door het kabinet niet het hele verhaal 
verteld aan bijvoorbeeld de agrariërs. Over gedwongen inkrimpingen of sluitingen 
van veehouderijen durft men nog steeds niet te praten! Echter, naar ons idee kan 
het klimaat- en stikstofbeleid toch niet afhankelijk worden gemaakt van alleen de 
vrijwilligheid van de agrariërs?

En dan het vliegverkeer: men spreekt tegenwoordig van ‘vliegschaamte’, maar de 
overheid schaamt zich blijkbaar helemaal niet: Airport Lelystad gaat nu gewoon 
door om de vakantievluchten van Schiphol over te nemen, zodat Schiphol verder 
kan doorgroeien… Wij vrezen het ergste voor de vele vogels (ook ganzen!) in de 
Oostvaardersplassen, die wellicht als een gevaar voor de vliegveiligheid op Airport 
Lelystad zouden kunnen worden gezien, en die hetzelfde lot dreigen te ondergaan 
als de Schipholganzen…

Maar we zullen zien wat dit nieuwe jaar ons zal gaan brengen. We hopen er maar 
weer het beste van…

MOGELIJK BELASTINGFRAUDE IN NERTSENFOKKERS
BRANCHE
In september 2019 ontdekte de FIOD in de bontsector een belastingfraude van 
ruim 50 miljoen euro. Tijdens 11 invallen bij verdachten, nertsenfokkers én hun ad-
viseurs, verspreid over heel Nederland, o.a. in Zeewolde en Putten, kwam de FIOD 
de fraude op het spoor. De adviseurs fungeerden als een soort tussenpersoon, 
die het voor de nertsenfokkers mogelijk maakte om de winsten die zij maakten 
op de buitenlandse markten uit het zicht van de Belastingdienst te houden, door 
deze winsten op Luxemburgse bankrekeningen te stallen. Een nertsenfokker in 
Zeewolde, de enige aldaar, die tevens bestuurslid is van de Nederlandse Federatie 
van Edelpelsdierenhouders (NPE) ergert zich aan de hele kwestie, want hij wordt 
er door mensen op aangesproken. Hij zegt dat hij er niets mee te maken heeft.

Het bedrijf dat de belastingfraude faciliteert en een soort tussenpersoon is in de 
handel van bontvachten, bevindt zich in het Brabantse Gemert. Nertsenfokkers 
(volgens de eigenaar van het bedrijf zo’n 80 tot 85%) uit heel West-Europa leveren 
daar ‘s winters hun nertsenvellen aan, zodat ze via de grootste bontveiling ter we-
reld in Denemarken kunnen worden verkocht. Het zou dan gaan om zo’n twee tot 
twee-en-een-half miljoen vachten per jaar. In Gemert worden de vachten geteld, 
op kwaliteit en kleur gecontroleerd, gemeten en gesorteerd. Het FIOD-onderzoek 
concentreert zich nu vooral rondom dit bedrijf. Ook in Denemarken zijn huiszoe-
kingen gedaan en inmiddels is er al beslag gelegd op 23.500 euro in contanten.

De grote fout van álle ethiek tot op heden is, dat men meent slechts te 
maken te hebben met de verhouding van mens tot mens - van mensen tot 
mensen. In werkelijkheid gaat het er om, hoe wij ons gedragen tegenover 
de hele wereld en ALLE LEVEN dat wij ontmoeten.

Ethisch zijn slechts zij, die ALLE leven eerbiedigen, dat van plant, dier en 
mens, van alles wat leeft, van HEEL de natuur en die zich helpend in dienst 
stellen van alles wat in nood verkeert.

Albert Schweitzer.

(De hele aarde is in nood doordat de mens zijn verstand niet of verkeerd 
heeft gebruikt.)

email: boerveenrvawl@chello.nl

Stichting Rechten voor al wat leeft is door de Belastingdienst aangemerkt 
als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw donatie is dus 
aftrekbaar van de belasting.

 Bankrek.: NL82INGB0000055677 
 t.n.v. RECHTEN VOOR AL WAT LEEFT  Alkmaar.
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De Faunabescherming had vooral de zeearend genoemd als voorbeeld van wat er 
allemaal nog meer mis kon gaan bij vele andere vogelsoorten. Wel, nu is gebleken, 
dat de zeearend in de Oostvaardersplassen in het afgelopen jaar voor het eerst 
niet heeft gebroed. 

Verbod op verder afschot
Inmiddels zijn er 1835 edelherten afgeschoten. Het geplande aantal is dus be-
reikt. Maar ook hier heeft bij de overgebleven dieren de voortplanting natuurlijk 
niet stilgestaan. Dus was er weer opnieuw afschot ‘noodzakelijk’. Samen met de 
Stichting Dierbaar Flevoland had Stichting De Faunabescherming al beroep aan-
getekend tegen de rechterlijke uitspraak van 2018. Op 12 november jl. heeft de 
meervoudige kamer met 3 bestuursrechters hier uitspraak over gedaan. Twee zeer 
gerespecteerde ecologen, Frans Vera en Han Olff, stonden beide stichtingen bij. 
De uitspraak kwam direct, op de dag van de zitting! En deze uitspraak betekende 
dat het besluit van Provincie Flevoland direct buiten werking is gesteld en per di-
rect het afschot is stilgelegd. Een prachtig resultaat dus! 

Waarom nu wel een verbod?
De rechtbank heeft zich blijkbaar nu veel serieuzer in de kwestie verdiept en de 
ingediende stukken beter bekeken. Zo bleek de onderbouwing van de afschot-
plannen van de provincie aan alle kanten te ‘rammelen’. De provincie wilde afschot 
omdat:
1.  De aanwezigheid van zoveel edelherten zou schadelijk zijn voor flora en fauna 

in de OVP.
2.  Met dit afschot zou onnodig lijden van de edelherten in de winter voorkomen 

worden.
3 De OVP zou onvoldoende draagkracht hebben voor zoveel edelherten.

De rechtbank vond echter dat deze drie redenen niet op voldoende onderzoek 
waren gebaseerd:
1.  Uit onderzoeken van internationale wetenschappers, en ook uit het Beheerplan 

Oostvaardersplassen bleek dat edelherten juist een gunstige invloed hebben 
op de flora en fauna en zorgen voor gunstige omstandigheden voor veel be-
schermde soorten!

2.  Ook dit argument ging er bij de rechters dit keer niet in. Immers, er is al jaren ge-
leden gekozen voor het z.g. ‘vroeg reactief beheer’, d.w.z. dat al in het begin van 
de winter gekeken wordt welke dieren het moeilijk zouden krijgen om de winter 
te overleven. Deze dieren worden dan in een vroegtijdig stadium afgeschoten 
om verhongering te voorkomen. Deze aanpak is ook gunstiger voor het intact 
houden van de sociale structuur in de kudde. Met het massaal afschieten van 
nog gezonde dieren wordt die structuur volkomen verstoord. U zult het met ons 
eens zijn dat behalve De Faunabescherming ook Rechten voor al wat leeft voor-
stander is van dit ‘vroeg reactief beheer’. Ook de rechtbank vond dat de provin-
cie niet het voordeel van massaal afschot van gezonde dieren had aangetoond.

3.  Ook hier was de rechtbank het niet mee eens. De draagkracht hangt af van de 
vraag hoe streng de winter is. Bij een strenge winter zullen meer dieren sterven 
dan bij een zachte winter. Maar dat is in de vrije natuur ook het geval.
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Tja, omdat in Nederland vanaf 2024 de bontfokkerij tot het verleden gaat behoren, 
moet er nog even zoveel mogelijk geld worden vergaard. Of de bontfokkers nog 
niet genoeg hebben verdiend aan het gruwelijke dierenleed…

DAMHERTEN MOETEN BOETEN VOOR VERLIES AAN BIODIVER
SITEIT…
In de Noord-Hollandse duingebieden 
moeten duizenden damherten worden 
afgeschoten. Deze dieren zouden een 
grote bedreiging vormen voor natuur-
waarden en biodiversiteit, voorts zou-
den ze de verkeersveiligheid ernstig in 
gevaar brengen en grote schade toe-
brengen aan de tuinen van omwonen-
den, aan gewassen en begraafplaatsen. 

In 2016 besloot de provincie Noord-Holland dat er in de Amsterdamse Waterlei-
dingduinen ongeveer 3000 damherten zouden moeten worden afgeschoten en 
in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland zo’n 1800! Maar vorig jaar bleek dat er 
inmiddels uit de overgebleven damherten weer vele jonge damhertjes waren ge-
boren. Hier had de provincie geen rekening mee gehouden, ook al was er van te-
voren voor gewaarschuwd. Dus: Nu moeten er nog duizenden damherten de kogel 
krijgen, om het toegelaten aantal te kunnen bereiken! Het is toch schandalig, dat 
men op deze manier met de natuur en de dieren omgaat! Naar alternatieve moge-
lijkheden (bijvoorbeeld hekken en afrasteringen) wordt niet gekeken. De overheid 
kent maar één middel om (vermeende) overlast tegen te gaan en dat is: doden.

GOED NIEUWS VOOR DE EDELHERTEN IN DE OOSTVAARDERS
PLASSEN!
In december 2018 werd het bezwaar van St. De Faunabescherming tegen de sno-
de plannen van de provincie Flevoland om 1835 edelherten in de Oostvaarders-
plassen (OVP) af te schieten, nog door de voorzieningenrechter van tafel geveegd. 
Deze plannen waren o.a. het gevolg van het besluit van de Commissie Geel, n.a.v. 
de militante protestacties tegen het beleid van Staatsbosbeheer. Men kwam op 
voor de dieren die in de winter zouden sterven van de honger. (Dat hongerende 
dieren uit voorzorg door Staatsbosbeheer werden afgeschoten om verder lijden te 
voorkomen, stemde de actievoerders niet tevreden; scheldkanonnades en bedrei-
gingen richting boswachters waren niet van de lucht.) 

Waarschuwing
Het bezwaar van De Faunabescherming ging voornamelijk om het feit dat het 
massaal afschieten van zoveel dieren zou leiden tot ernstige verstoring van diverse 
vogelsoorten, met name de zeearend. Van deze soort zijn er nog maar 7 paren 
in ons land en bij de minste verstoring worden ze verjaagd. Maar ondanks de 
waarschuwingen moesten de plannen doorgaan. Men luisterde liever naar andere 
adviezen, zoals van Ingenieursbureau Sweco (v/h Grontmij) dat had gezegd dat 
het met die verstoring heel erg mee zou vallen.
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Wij zijn zeer verheugd dat deze zaak nu is gesloten en verder afschot is gestopt. 
Wij betreuren de 1835 edelherten die voor niets en om drogredenen een zinloze 
dood zijn gestorven….

ZWANEN
De provincie Zuid-Holland vindt het nodig om ook ‘s winters knobbelzwanen te 
bejagen. De boeren klagen over schade aan het grasland, ook in de winter, en dus 
vindt men dat naar het geweer moet worden gegrepen. 

St. De Faunabescherming bracht ook dit voor de rechter, immers over de winter-
maanden vorig jaar was geen enkele schadeclaim ingediend en bovendien heeft 
een boer ‘s winters tóch niets aan zijn grasland.

De rechtbank Den Haag gaf De Faunabescherming gelijk. Ook heel belangrijk was 
het in deze zaak, dat de jacht op knobbelzwanen heel verstorend werkte op an-
dere zwanensoorten, zoals de kleine zwaan en de wilde zwaan. De soorten zijn op 
afstand ook nauwelijks uit elkaar te houden, dus bij vergissing worden er nogal 
eens kleine of wilde zwanen geschoten i.p.v. knobbelzwanen. De uitspraak was 
dus dat er ‘s winters geen knobbelzwanen meer mogen worden geschoten. Er 
komt nog een bodemprocedure, maar de kans is klein dat aan genoemde uit-
spraak niet wordt vastgehouden.

Dezelfde argumenten tegen de zwanenjacht in de 
winter kunnen nu ook ingebracht worden tegen de 
jacht op overwinterende kolganzen. Ook daar bevin-
den zich vele soorten ganzen door elkaar in grote 
groepen. Het is voor jagers dan ook niet te onder-
scheiden of ze een jonge kolgans of een andere 
ganzensoort onder schot hebben.

VERBOD OP FOIE GRAS IN NEW YORK
Eind oktober vorig jaar werd bekend dat eenden- en ganzenlever vanaf 2022 in 
New York een verboden product is, vanwege de wreedheid waarmee dit tot stand 
komt. De dieren worden bruut gedwangvoederd om een zo groot en vet moge-
lijke lever te creëren. Als supermarkten, restaurants of speciaalzaken het verbod 
overtreden, kan er vanaf 2022 een boete of zelfs een gevangenisstraf worden op-
gelegd.

In de staat Californië is de foie gras al langer verboden. In Nederland is het, schan-
dalig genoeg, nog te koop. 

PAARDEN
Misschien hebt u op 31 oktober vorig jaar ook de t.v.-uitzending ‘Ellie in de Handel’ 
gezien, waar het ging over de herkomst en totstandkoming van paardenvlees. Veel 
paardenvlees uit Zuid-Amerika (vnl. uit Uruguay en Argentinië) en vanuit Canada 
wordt door Europa geïmporteerd. Alleen uit Zuid-Amerika al zo’n miljoen kilo per 
jaar. In genoemde t.v.-uitzending zagen we hoe schandalig de paarden worden 
behandeld. De uitzending liet toestanden in Argentinië en Uruguay zien en de 
omstandigheden waaronder paarden werden afgevoerd naar de slachterij, waren 

ronduit verschrikkelijk. We zagen paarden met wonden en zieke paarden die lange 
tijd geen eten of drinken hadden gehad en in de volle zon stonden te wachten op 
de slacht.

Een aanzienlijk deel van dit vlees komt ook in Nederland terecht. Het wordt voor-
namelijk verwerkt in kroketten en bitterballen.

De misstanden zijn al jarenlang bekend in Nederland. Toch blijven we nog steeds 
paardenvlees uit deze landen importeren. De Partij voor de Dieren heeft onlangs 
vragen aan de landbouwminister gesteld en de Tweede Kamer opgeroepen de 
import van dit vlees te stoppen. Door het sluiten van handelsverdragen als bijvoor-
beeld CETA en EU-Mercosur zou er wellicht alleen nog maar meer paardenvlees 
uit die landen deze kant op kunnen komen en dat zou een zeer onwenselijke situ-
atie zijn!

Wat wijzelf kunnen doen? In elk geval geldt voor ons allen dat het goed zou zijn de 
kroketten en de bitterballen in het vervolg te laten staan. 

IMPORT NUCHTERE KALFJES (NUKA’S)
In ons contactblad van juli 2019 schreven we al over de grove misstanden bij het 
transport van nuchtere kalfjes uit diverse Europese landen zoals Ierland, Letland 
en Denemarken naar Nederland: ongeveer 750.000 dieren (de PvdD noemt zelfs 
aantallen van 800.000 tot 875.000) die op Nederlandse bodem terechtkomen, van 
enkele weken oud, die worden geslagen en geschopt en in elkaar zakken van de 
pijn… vele gewonde en oververhitte dieren, in overvolle trucks die urenlang staan 
te wachten in de brandende zon…, transporten van wel 40 uur lang… Eenmaal in 
Nederland worden de dieren na een kort en ellendig leven geslacht en 90% van 
het vlees gaat weer naar het buitenland.

Op 19 november stemde de Tweede Kamer over een motie van de Partij voor de 
Dieren, om deze import stop te zetten. De motie werd mede ondersteund door 
4000 melkveehouders. Het aanbod van nuka’s is inmiddels zó groot, dat de op-
brengsten erg laag zijn. Wij citeren de Partij voor de Dieren:
“De jonge en kwetsbare kalfjes, vaak amper 14 dagen oud, worden op lange trans-
porten in vrachtwagens en op de boot gezet naar Nederland. Soms zijn ze wel 40 
uur onderweg. Aangekomen in Nederland worden de kalfjes in een aantal maan-
den vetgemest. Ze leven op roostervloeren en mogen niet naar buiten. Bijna twee-
derde van de kalfjes wordt gehouden voor blank kalfsvlees en leeft constant op het 
randje van bloedarmoede. Van deze kalfjes heeft meer dan de helft ook nog eens 
last van longaandoeningen en eenderde van hen kampt met borstvliesontsteking, 
zo bleek uit onderzoek van Wageningen Lifestock Research. Bij kalfjes die worden 
gehouden voor rosé vlees heeft zelfs tweederde last van longaandoeningen en de 
helft borstvliesontsteking. De kalfjes zijn kwetsbaar en vatbaar voor ziekten. De 
kalfjessterfte is dan ook zeer hoog.”

Behalve de ellende voor de dieren zijn er ook gevaren voor de volksgezondheid; 
het antibioticagebruik bij deze kalfjes is zeer hoog (kans op resistentie!). Bij onder-
zoek van de kalvermest bleek dat 75% van de mestmonsters resistente bacteriën 
bevatte!
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U zult wellicht denken: deze motie is natuurlijk aangenomen! Gezond verstand en 
een beetje menselijk gevoel maken toch dat men het met deze gang van zaken niet 
eens kan zijn…? Maar nee, de 4 kabinetspartijen VVD, CDA, D66 en CU stemden 
tegen, alsook Forum voor Democratie, SGP en DENK. De motie is dus verworpen.

PLOFKIPPENVLEES UIT THAILAND NAAR EUROPESE UNIE?
Er is een vrijhandelsverdrag tussen de EU en Thailand in de maak. En dat bete-
kent voor de dieren weer niet veel goeds. Thailand is nu al de grootste exporteur 
ter wereld van (goedkoop) kippenvlees naar Europa, nóg groter dan Oekraïne en 
Brazilië. Als dit handelsverdrag er door komt zal de Europese en dus ook de Ne-
derlandse markt, overspoeld worden met Thais plofkippenvlees. Ónbegrijpelijk! 
De intensieve veehouderij barst in Nederland bijna uit haar voegen, 30% daarvan 
wordt in eigen land verorberd, 70% van de dieren en het vlees exporteren we en 
tegelijk halen we weer vanuit andere werelddelen dieren en vlees naar ons toe! 
En laten we ook eens denken aan de milieuvervuiling die al dit transport met zich 
meebrengt! Dit soort onzinnigheden zou toch met de huidige klimaatproblematiek 
direct moeten worden afgeschaft!

Kringlooplandbouw
Landbouwminister Carola Schouten (CU) streeft naar kringlooplandbouw (zegt ze 
zelf), maar we hebben nog geen protest van haar gehoord tegen dit vrijhandels-
verdrag! Ook het CDA, de partij die altijd voor de boeren zegt op te komen, lijkt 
geen bezwaren te hebben. Evenals bij de paarden- en nuka-import (zie hierboven) 
verzuimt het CDA (en ook de CU) ook hier weer het belang van de Nederlandse 
agrariërs te beschermen en wil goedkope (en dus dierónvriendelijke) producten uit 
het buitenland hier toelaten.

Wel heeft (op initiatief van de Partij voor de Dieren) een groot deel van de oppositie-
partijen zich tegen dit vrijhandelsverdrag gekeerd. Wij vrezen echter het ergste…!

ONDERZOEK ZONDER PROEFDIEREN
Minister Schouten gaat onderzoeken of er iets meer overheidsgeld voor proefdier-
onderzoek kan worden overgeheveld naar onderzoek zonder proefdieren. Dit heeft 
de minister toegezegd op aandringen van de Partij voor de Dieren. De verhouding 
tussen deze twee soorten onderzoek is op dit moment nog volkomen zoek. In het 
proefdieronderzoek worden nu jaarlijks honderden miljoenen euro’s gestoken, ter-
wijl het onderzoek zónder proefdieren het komend jaar moet doen met 1,2 miljoen 
euro. Door gebrek aan geld kunnen vaak belangrijke proefdiervrije onderzoeken 
niet doorgaan. En dat terwijl onderzoek zónder proefdieren steeds meer blijkt op 
te leveren voor patiënten en onderzoek mét proefdieren steeds minder! Wist u dat 
slechts 10% van de dierproeven vertaald kunnen worden naar de mens? Toch is 
het blijkbaar voor de onderzoekers én voor de overheid moeilijk, zij het niet onmo-
gelijk, deze aanpak los te laten en te vervangen door moderne en dierproefvrije 
technieken!

Dierproefvrije technieken
Zo is er het onderzoek op basis van menselijke weefsels (zie ons vorige contact-
blad pagina 8!), maar ook het gebruik van ICT in combinatie met biologie neemt 

een grote vlucht. Er worden steeds betere resultaten bekend van cell-on-a-chip en 
organ-on-a-chip.

Veranderingen gaan traag
Nog steeds worden in Nederland per jaar tussen de 500.000 en 600.000 dier-
proeven uitgevoerd. Ondanks schone beloften van de overheid, dat het aantal 
dierproeven zou dalen (en in 2025 zelfs helemaal afgeschaft zouden zijn!) daalt het 
aantal nauwelijks. Geen wonder, als er nog steeds miljoenen euro’s aan overheids-
geld in gestoken worden! Al dat geld moet natuurlijk worden gebruikt…! Als het 
dierproefvrije onderzoek meer geld had gekregen, had men daar veel meer kun-
nen doen, waren er meer dierenlevens gespaard en waren er waarschijnlijk betere 
resultaten mee behaald voor de zieke mens! Maar zo is het: de overheid loopt niet 
bepaald voorop als het om vernieuwing gaat!

Gelukkig heeft Minister Schouten nu dan toch toegezegd (in tegenstelling tot vo-
rige jaren!) om te onderzoeken of een klein percentage van het geld overgeheveld 
kan worden van onderzoek mét proefdieren naar dierproefvrij onderzoek. Let wel: 
de minister gaat het alleen nog maar onderzoeken. Laten we ons dus nog maar 
niet ál te blij maken!

EENDENKOOIEN
Mocht u denken dat de nog bestaande eenden-
kooien slechts historische bezienswaardighe-
den zijn, dan vergist u zich. Er zijn wel degelijk 
eendenkooien die nog in bedrijf zijn. Wilt u zien 
hoe het er bijvoorbeeld in de eendenkooi in Cu-
lemborg toegaat? Kijkt u dan via deze link naar 
het volgende filmpje: https://www.youtube.com/
watch?v=2ibQPOzvl4w 

Degenen die zich nog met dit bedrijf bezighouden, zijn trots op zichzelf! Wij walgen 
ervan!

MEAT THE VICTIMS
N.a.v. de bezettingsactie van een varkensbedrijf in Boxtel door een internationale 
groep jongeren (Meat the Victims) in mei 2019 hebben 67 van hen een boete opge-
legd gekregen van 300 euro en twee weken voorwaardelijke gevangenisstraf. Wij 
berichtten u in ons contactblad van juli 2019 over deze actie en ook over de reactie 
van advocaat Vlug op de undercoverbeelden die door de jongeren in de stal waren 
gemaakt. De groep gaat in hoger beroep en advocaat Vlug zal ze verdedigen. 

Wettelijk is het verboden wat de groep heeft gedaan, maar per slot van rekening is 
het ook zo dat “de consument het recht heeft om te weten waar zijn voedsel van-
daan komt!” (woorden van Landbouwminister Schouten!) Nu, aan dit recht heeft 
de groep Meat the Victims voldaan. Voor advocaat Vlug waren de undercoverbeel-
den tenminste een eye-opener. Hij wist niet dat het zó slecht gesteld was met het 
welzijn van de varkens en wilde de groep dan ook graag verdedigen!
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Minister Grapperhaus
Op de algemene ledenvergadering van de POV (Producenten Organisatie Varkens-
houderij) op 25 november 2019 deed CDA-Minister Grapperhaus van Justitie & 
Veiligheid een aantal zeer laakbare uitspraken over de kwestie en over deze jon-
geren. Naar aanleiding daarvan heeft een aantal dierenorganisaties, w.o. Rechten 
voor al wat leeft én Dominee Hans Bouma besloten aangifte tegen hem te doen. 
Hieronder volgt een samenvatting van het persbericht (dat inmiddels goed door de 
pers is ontvangen!) waaruit u kunt lezen wat de minister zoal heeft gezegd.

Dierenrechtenorganisaties doen aangifte tegen Minister van Justitie & Veiligheid 
Grapperhaus
Dierenrechtenorganisaties Animal Rights, Comité Dierennoodhulp, Een DIER Een 
VRIEND, Rechten voor al wat leeft, Even geen Vlees, Konijn in Nood, Animal Save 
Nederland, Meat the Victims, Bite Back en Ds. Hans Bouma op persoonlijke titel, 
gaan aangifte doen tegen CDA-Minister van Justitie & Veiligheid Grapperhaus van-
wege zijn uitspraken tijdens de algemene ledenvergadering van de Producenten 
Organisatie Varkenshouderij (POV) van maandag 25 november te Heteren. Volgens 
genoemde organisaties zullen de uitspraken aanzetten tot geweld en uitlokken van 
strafbare feiten. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar Grapperhaus 
sprak hier als Minister van Justitie & Veiligheid en terwijl hij enerzijds de boeren 
oproept “de kiezen op elkaar te zetten, ook al zou je anders willen”, roept hij een 
paar zinnen verder alweer op tot eigenrichting.

Zo oppert hij bijv. de hogedrukspuit op activisten te zetten (effect vergelijkbaar met 
“verwondingen door elektriciteit of een vuurwapen” (Euronorm). Ook het laden van 
de auto’s van de activisten op een platte kar en meenemen; de activisten kunnen 
dan later hun auto komen ophalen (een vorm van diefstal, is normaal niet geoor-
loofd). Grapperhaus: “Activisten en extremisten provoceren; we moeten deze figu-
ren weg krijgen. Ofwel achter tralies, ofwel het land uit, ofwel zoveel boetes dat ze 
alleen nog krantenwijk kunnen lopen.” 

Al deze uitspraken zouden kunnen leiden tot haat en geweld. Bij overtredingen bij 
de boerenprotesten in oktober trad de politie veel milder op. De dierenrechtenor-
ganisaties zijn de rechtsongelijkheid tussen klimaat- en dierenactivisten enerzijds 
en de veeboeren anderzijds al langer beu. Deze ongelijkheid uit zich vooral in het 
verschil in politie-optreden bij demonstraties, maar ook in de reactie van Minister 
Grapperhaus op de acties. Nu Grapperhaus ook overgaat tot het aanzetten tot 
diefstal en geweld is voor de dierenrechtenorganisaties de maat vol en wordt er 
aangifte gedaan. Individuele burgers kunnen zich hierbij aansluiten. Kamervragen 
van de Partij voor de Dieren zullen hopelijk meer inzicht geven in wat de Minister 
precies gezegd heeft.

ZWERFKATTEN
Zoals u zult hebben gezien hebben we weer een acceptgirokaart ingesloten. We 
hopen zeer dat u hiermee weer een extra bijdrage wilt overmaken voor onze zwerf-
kattenprojecten. Het is weer winter en dus extra zwaar voor deze dieren. Uw bij-
drage wordt gebruikt voor voer- en dierenartskosten (voor o.a. de nodige neutrali-
saties). Helpt u weer mee? Alvast heel hartelijk dank!
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Kleine stickertjes (idem als 1) voor op brieven etc. 

✄

* Het werven van nieuwe donateurs.

* Het sparen van gebruikte postzegels
 (uitscheuren en uitknippen met randje er omheen).

Z.O.Z.



WAT DOET DE BELANGENGROEP RECHTEN VOOR AL WAT LEEFT?

*  De Belangengroep wijst op het dierenleed in de intensieve vee-industrie, 
  incl. veetransporten en slachtmethoden. De eerste aanzet tot diervriende-

lijker houderij-systemen werd door ons in 1975 gegeven met de introductie 
van het scharrelei. In 1978 introduceerden wij het scharrelvarkensvlees.

* Ook wijst de groep op het leed van gefokte pelsdieren.

*  De Belangengroep ijvert voor een verbod op de elektrische waterbadbe-
dwelming voor pluimvee en op de bedwelming met pure CO2 voor slacht-
varkens. Voor slachtkippen én uitgelegde legkippen streven wij naar 
invoering van bedwelming d.m.v. CO2-O2 (een bevochtigd gasmengsel van 
CO2 met zuurstof). Voor slachtvarkens: elektrische bedwelming, zorgvuldig 
uitgevoerd door vakbekwaam personeel en onder permanent toezicht.

*  Verdoving voor biggencastratie verlicht het lijden van de biggen niet. Wij 
streven dan ook naar algehele afschaffing van biggencastratie.

*   Het rituele slachten in ons land zal altijd onder bedwelming moeten 
geschieden.

*   Er zal zoveel mogelijk naar alternatieven voor dierproeven moeten worden 
gezocht.

*    De groep streeft naar een verbod op dierónvriendelijk vermaak (plezierjacht, 
 'sport'vissen, circussen etc.)

(Lees meer op www.rechtenvooralwatleeft.nl)


