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EUROPEES HOF: 
VERBOD ONVERDOOFD SLACHTEN TOEGESTAAN
Op 18 december vorig jaar vernamen we dat naar het oordeel van het Europees Hof 
van Justitie een verbod op het onverdoofd slachten niet in strijd is met de vrijheid 
van godsdienst. Een zeer verheugend bericht, temeer daar in september vorig jaar 
de advocaat-generaal, een hoge adviseur van het Europees Hof, zich nog tegen 
een verbod had uitgesproken! Het verbod, zoals dat sinds 2019 al in Vlaanderen 
geldt, kwam hiermee op losse schroeven te staan! Het Hof oordeelt nu dat ‘het 
bevorderen van dierenwelzijn’ een erkende doelstelling van algemeen belang is in 
de EU. Het Vlaamse verbod mag nu dus van kracht blijven.
In Vlaanderen is men hier verheugd over! De Vlaamse Minister van Dierenwelzijn, 
Ben Weyts: “Wij schrijven vandaag geschiedenis. Dit betekent dat nu in heel Europa 
de deur openstaat voor een verbod op onverdoofd slachten!”

Hoe staat het nu in Nederland?
Al heel lang hebben we er niet meer in ons contactblad over geschreven. Nadat in 
2012 het initiatiefwetsvoorstel van de Partij voor de Dieren, dat tot een verbod had 
moeten leiden, in de Eerste Kamer sneuvelde, werd een convenant gesloten. Hierin 
staat dat onverdoofd slachten blijft toegestaan, mits het dier binnen 40 seconden 
na het doorsnijden van de halsslagader bewusteloos is; dan moet dat dier alsnog 
worden bedwelmd. Een papieren regel, want volgens onderzoek is dit nauwelijks 
te meten!

Nieuwe moed
De Partij voor de Dieren, die inmiddels al werkte aan een nieuw wetsvoorstel, gaat 
nu met nieuwe moed hieraan verder werken, en hoopt dat in het voorjaar dit wets-
voorstel in de Tweede Kamer besproken kan worden.

KOOIKIPPEN
Nederland zéker geen koploper in dierenwelzijn
In ons vorige contactblad berichtten wij u over het Kooikippenrapport, een geza-
menlijke publicatie van Animal Rights, Diervriendelijk Nederland en Rechten voor al 
wat leeft. Dit rapport is op 26 oktober 2020 aan de leden van de Vaste Commissie 
voor LNV gestuurd.

Dat het onderwerp ‘dierenwelzijn’ in Nederland niet hoog op de agenda staat 
blijkt wel uit het feit dat slechts één kamerlid, dhr Moorlag van de Partij van de 
Arbeid, er in december 2020 een motie over heeft ingediend, waarin hij de regering 
verzoekt “het houden van kippen in kooien zo snel mogelijk uit te faseren”. Een 
aardig gebaar, maar wat is “zo snel mogelijk”? Door de meeste partijen is de motie 
wel aangenomen, waaronder slechts één regeringspartij: D66. Maar omdat de 
motie zo vaag was en er geen tijdstip was aangegeven waarop de kooihuisvesting 

De grote fout van álle ethiek tot op heden is, dat men meent slechts te 
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mens, van alles wat leeft, van HEEL de natuur en die zich helpend in dienst 
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lijden van het dier en heeft eigenlijk geen enkele functie. Tijdens het doodkruipen 
vertoont de vis zeer heftige bewegingen, maar raakt niet bewusteloos. (Na – bij 
wijze van proef – terugzetten in voor de paling normale omstandigheden werd 
geconstateerd dat de dieren nog 12 – 18 uur in leven bleven.) Na 10 – 30 minuten 
‘doodkruipen’ worden de dieren, nog steeds levend en bij volle bewustzijn, gestript 
(opengesneden en ontdaan van de ingewanden). Praktijkonderzoek wees o.a. uit 
dat, direct na het strippen, nog 15% van de palingen gecoördineerd zwemgedrag 
vertoont, en dat het ook ná het strippen, nog 30 – 35 minuten duurt voordat alle 
palingen dood zijn.”

Het bovenstaande gaat over wilde paling, maar kweekpalingen moeten ongeveer 
dezelfde gruwelen ondergaan.

In december 1999 stelde toenmalig staatssecretaris Faber (Visserij) dat hij regels 
wilde opstellen voor de dodingsmethode voor palingen (en ook meervallen, die 
eveneens op barbaarse wijze werden gedood!). Na veel onderzoek en een lange 
overgangstijd is het uiteindelijk sinds juli 2018 wettelijk verplicht om palingen 
elektrisch te verdoven voor ze worden geslacht.

Wie nu denkt zonder schuldgevoel een vette paling te kunnen eten, vergist zich. 
In oktober vorig jaar kwam uit door Compassion in World Farming (CIWF) opge-
vraagde gegevens van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) naar 
voren dat in 2019 vier van de elf door de NVWA gecontroleerde palingkwekerijen 
zich niet aan de regels hadden gehouden en de dieren níet verdoofden. Of en zo 
ja, welke sancties zijn toegepast is niet duidelijk. Samen met andere organisaties 
heeft CIWF landbouwminister Schouten per brief opgeroepen het slachten van 
palingen in deze vier bedrijven onmiddellijk te stoppen als men daar de verplichte 
bedwelming nog niet toepast.
In Nederland worden per jaar zo’n 10 miljoen palingen geslacht. Mogelijk worden 
enkele miljoenen dieren hiervan dus nog zonder bedwelming gedood. Dit is onac-
ceptabel. Op vragen van de Partij voor de Dieren zegde de minister toe dat de 
NVWA elk jaar de bedrijven gaat controleren.

MASSALE VISSTERFTE DOOR WATERKRACHTCENTRALE 
VATTENFALL
Het is al jarenlang bekend dat er massaal vissen in de Maas levend vermalen wor-
den in de turbines van de waterkrachtcentrales van het Zweedse energiebedrijf 
Vattenfall en diens Duitse collega RWE. Het gaat met name om palingen, zalmen 
en zeeforellen. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wilde hieraan paal 
en perk stellen, en stelde de eis dat in het vervolg de vissterfte door waterkracht-
centrales niet meer dan 10% zou zijn. De energiebedrijven hebben namelijk wel 
vergunning om het water van de Maas te gebruiken om energie op te wekken, maar 
in die vergunning staat ook een beleidsregel dat er niet meer dan 10% van de pas-
serende vissen in de turbines om het leven mag komen.
In januari van dit jaar berichtte het Brabants Dagblad over de uitspraak die de 

2

verboden zou moeten zijn, hebben wij weinig hoop op een spoedige afschaffing 
van de koloniehuisvesting van legkippen.

Hoe is dat in andere landen?
Duitsland verbiedt het houden van kippen in koloniekooihuisvesting per 1 januari 
2025. In Zwitserland, Oostenrijk, Wallonië, Tsjechië, Australië en 3 staten van de 
USA (Washington, Oregon en Californië) zijn alle kooisystemen voor kippen al ver-
boden óf is een verbod hierop in voorbereiding.

VERBOD UITVOER LEVENDE DIEREN VANUIT ENGELAND EN WALES
Dierenwelzijnsorganisatie PETA publiceerde dit verheugende bericht: Door de 
Brexit is het voor Engeland en Wales nu makkelijker om te stoppen met uitvoer van 
levende dieren: schapen, koeien, varkens en geiten. Waarschijnlijk nog dit jaar zal 
het verbod van kracht worden.

Ierland
Vanuit Ierland vinden echter nog wél veel transporten met levende dieren plaats.  
PETA: “Iedereen zal het erover eens zijn dat de export van levende dieren onnodig 
is, ernstig dierenleed veroorzaakt en moet stoppen. Alle dieren die worden 
onderworpen aan levende export moeten intense en langdurige ellende doorstaan. 
Ze zijn opgepropt in kale containers, vaak zonder frisse lucht, voldoende voedsel 
en water en veterinaire zorg, en gedwongen om levend te marineren in hun eigen 
uitwerpselen, alleen om te worden gedood als ze op hun bestemming zijn.”

Wilt u meehelpen ook de Ierse transporten te laten stoppen, dan kunt u een petitie 
van PETA ondertekenen. U vindt deze petitie via Google, door in te tikken: Exciting 
News: England and Wales to Ban Live-Animal Exports! Door vervolgens te klikken 
op Take Action onderaan dit artikel komt u op de petitie. Bij voorbaat veel dank!

PALINGEN
Misschien weet u het nog: in de periode van de eeuwwisseling (v.a. 1999) hebben 
wij in ons contactblad veel geschreven over het lijden dat vissen moeten ondergaan, 
en samen met dierenarts Dr. R. Hoenderken, die ons 
helaas veel te vroeg is ontvallen, hebben wij ons toen 
vooral gericht op een humanere manier van doden van 
palingen. De dodingsmethode was in die tijd barbaars. 
Wij citeren nog eens wat wij in ons contactblad van 
oktober 1999 hierover schreven:

“Palingen worden na de vangst in bakken zonder water gegooid, waarna een 
hoeveelheid zout over de dieren wordt gestrooid voor het z.g. ‘doodkruipen’ en 
‘ontslijmen’. (Door het zout wordt de slijmlaag en huid weggebrand, hetgeen extreem 
lijden van ca. 25 minuten tot gevolg heeft.) Eerst zijn d.m.v. een snee achter de 
kop de zenuwbanen doorgesneden. De palingen raken hierdoor niet bewusteloos, 
omdat de bloedtoevoer hierdoor niet wordt gestopt. Deze snee vergroot slechts het 
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Raad van State hierover deed, helaas ten gunste van Vattenfall en RWE. De Raad 
vond dat deze beleidsregel niet voldoende in de wet verankerd was. En dus blijft 
de zaak zoals het al jaren was: Veel meer dan 10% van de vissen worden vermalen 
en versnipperd tussen de schoepen van de waterkrachtcentrales. Van palingen 
bijvoorbeeld komt 25-40% om het leven. Bij Lith (Noord-Brabant) is het zelfs zo 
erg dat slechts 0,8% van deze dieren die daar de turbines passeren, uiteindelijk de 
zee bereikt.
Er  schijnen turbines te bestaan waarmee men de massale vissterfte zou kunnen 
voorkomen. Maar waarschijnlijk zijn de investeringen té kostbaar. De energiebedrij-
ven zeggen op hun beurt dat ze van alles doen om de vissterfte te beperken. Zo 
worden vistrappen aangelegd, of soms vangt men palingen en laat men die voorbij 
de waterkrachtcentrale weer los.
Al wordt energie die gewonnen wordt uit stromend water dan groen en duurzaam 
genoemd, als het zóveel dierenlevens kost is er o.i. weinig groens en duurzaams 
aan. Hopelijk worden mettertijd deze nare problemen van deze vorm van energie-
winning overwonnen en kunnen we echt spreken van een groene, duurzame en 
diervriendelijke energiebron!

NEDERLAND GEWAARSCHUWD DOOR EUROPESE COMMISSIE
De Europese Commissie heeft op 18 december 2020, dus zeer recent, een rapport 
uitgebracht, waarin Nederland op zijn vingers wordt getikt over de bioindustrie, 
m.n. de hoge veedichtheid en de grootschalige export van levend vee. Hierdoor 
werkt Nederland de verspreiding van ziekten en epidemieën in de hand. “Zolang 
we het aantal dieren in de veeindustrie niet ingrijpend omlaag brengen, blijft de 
Nederlandse veehouderij een tikkende tijdbom, en is het wachten op de volgende 
pandemie!”, aldus Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren. De partij heeft 
landbouwminister Schouten verzocht actie te ondernemen.

Het rapport vermeldt o.a. dat Nederland geen beleid voert om dier- en plantenziektes 
te beheersen. We zijn afhankelijk van maatregelen die sommige individuele agrariërs 
op vrijwillige basis nemen. Eerder constateerde het Consultancybureau Deloitte 
al in een rapport over de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), dat 
deze “niet de capaciteit of de kwaliteit heeft om toezicht te houden op preventieve 
maatregelen en de monitoring van dierziekten.”

Zoönosen
Zoönosen zijn infectieziekten die van dier op mens kunnen overgaan. Voorbeelden 
zijn: Ebola, MERS, SARS, HIV, Varkensgriep (veroorzaakte de Mexicaanse griep), 
Q-koorts, MRSA, ESBL, TBC en nu COVID-19. Wordt het nu niet hoog tijd om de 
veestapel drastisch in te krimpen en te stoppen met de veetransporten? Zou de 
overheid het Europees rapport ter harte nemen?

Vogelgriep is ook een zoönose
Uitbraken van dierziektes gaan ondertussen gewoon door. Zo was er op 20 febru-
ari jl. weer de vogelgriep geconstateerd bij een legkippenbedrijf in St. Oedenrode 

(N.B.). Behalve de 35.000 dieren die op dit bedrijf werden gedood, werden er ook 
op 2 bedrijven die daar dicht bij lagen ‘voor alle zekerheid’ ook nog eens bijna 
97.000 kippen preventief gedood. Déze dieren hadden géen vogelgriep. Alle bijna 
132.000 kippen en eenden zijn vergast met CO2, een afschuwelijke methode, waar-
bij de dieren zeer ernstig lijden. De overheid spreekt altijd, als het gaat om dergelijke 
massale vergassingen, over ‘ruimen’. Een term die aangeeft dat in overheidskrin-
gen geen respect bestaat voor een dierenleven, ondanks de intrinsieke waarde, die 
de Wet Dieren aan dieren toekent.
Ook vogelgriep is een zoönose! In Rusland zijn al 7 mensen besmet met de H5N8-
variant van het vogelgriepvirus.De Russische Gezondheidsdienst waarschuwt dat 
het een kwestie van tijd is voordat dit virus verder muteert, en niet alleen van dier 
op mens zal overgaan, maar ook van mens op mens. Het is dezelfde virusvariant 
die nu ook in Noord-Brabant de kop opsteekt, en die al sinds oktober 2020 in 
Nederland rondwaart, waardoor sinds die tijd op 15 bedrijven samen al 733.000 
dieren zijn vergast. De betreffende stallen zullen binnenkort wel weer gevuld zijn met 
nieuwe dieren…. En dan te weten dat Nederland per jaar 540 miljoen broedeieren 
exporteert, m.n. naar Rusland! Hiermee werkt Nederland wel zeer actief mee aan 
het in stand houden van de pluimveehouderij, en daarmee aan de verspreiding van 
het vogelgriepvirus in de wereld. De Partij voor de Dieren heeft hierover vragen 
gesteld aan de Minister van Volksgezondheid. De partij wil dat besmette bedrijven 
onmiddellijk gesloten worden en niet opnieuw worden gevuld met nieuwe dieren.

Op 22 februari hebben de organisaties Comité Dierennoodhulp, Animal Earth, 
Dierenrechten Alliantie, Diervriendelijk Nederland en Rechten voor al wat leeft geza-
menlijk een brandbrief gestuurd naar Minister Schouten van LNV en naar de Vaste 
Commissie voor LNV, waarin zij hen verzoeken

1.  het respectloze woord ‘ruimen’  niet meer te gebruiken, maar gewoon te benoe-
men wat er met de dieren wordt gedaan. Worden ze vergast? Noem het dan ver-
gassen! Iedereen kan zich daar iets bij voorstellen (Waarschijnlijk wil de overheid 
dat juist liever niet? Wij willen immers als een diervriendelijk land te boek staan?)

2.  te stoppen met het z.g. preventief vergassen, maar in plaats daarvan de dieren 
te vaccineren tegen de vogelgriep

3.  Snel te starten met de afbouw van de hele dierónwaardige en gevaarlijke veein-
dustrie! Dit zou hét antwoord van de overheid dienen te zijn op bovengenoemd 
rapport van de Europese Commissie!

HAZEN EN KONIJNEN
Als het aan de Tweede Kamer ligt zal er niet meer gejaagd mogen worden op hazen 
en konijnen.Op 11 februari jl. nam de Kamer een motie aan van de PvdD en de SP 
om deze diersoorten van de lijst van vrij bejaagbare soorten te verwijderen.
Sinds 1950 gaat het namelijk steeds slechter met hazen en konijnen, en zijn van 
beide soorten de aantallen met 60 – 70% afgenomen! Eén van de belangrijkste 
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oorzaken: de intensieve landbouw. Vorig jaar werden 
hazen en konijnen dan ook op de Rode lijst (de lijst 
van bedreigde diersoorten) gezet. Maar ze werden niet 
verwijderd van de lijst van vrij bejaagbare diersoorten! 
Dit had tot gevolg dat jagers nog steeds vrijelijk hun 
gang konden gaan met het voor de lol en de lekkere-
trek afschieten van deze dieren. En dat deden ze dan 

ook. De intensieve landbouw mag dan wel de grootste oorzaak zijn van de achter-
uitgang, maar als er bovendien ook nog eens zoveel hazen en 
konijnen worden afgeschoten, dan helpt dat natuurlijk niet mee 
om de achteruitgang zo beperkt mogelijk te houden!

We zijn dan ook heel blij met dit succes! De jagers moeten in het 
vervolg de hazen en konijnen in het jachtseizoen met rust laten! 
Zoals gewoonlijk waren ook weer een aantal partijen tégen 
deze motie! Te uwer informatie zetten we ze hier voor u op een 
rijtje: VVD, CDA, FvD, CU, SGP, DENK.

KNOBBELZWANEN
Nog meer (voorlopig!) goed nieuws!
In januari vorig jaar schreven we in ons con-
tactblad dat de provincie Zuid-Holland ook ‘s 
winters de jacht wilde openen op knobbelzwa-
nen. Reden: agrariërs klagen ook ‘s winters 
over schade aan hun grasland. De rechtszaak 
die St. De Faunabescherming hierover aan-
spande viel gunstig uit voor de knobbelzwa-
nen. Belangrijke reden voor deze uitspraak 

was dat de jacht op knobbelzwanen heel verstorend werkt op andere zwanen-
soorten. Het verschil tussen de soorten is moeilijk te zien, en daardoor worden er 
dikwijls andere zwanensoorten afgeschoten i.p.v. knobbelzwanen.

St. De Faunabescherming kreeg dus gelijk, maar er zou nog een bodemprocedure 
komen. Wel, ook deze bodemprocedure heeft de stichting gewonnen. De provincie 
zou eventueel nog in beroep kunnen gaan bij de Raad van State, maar in elk geval 
is bereikt dat, de knobbelzwanen de afgelopen winter niet geschoten mochten 
worden.

DIERPROEVEN
Ondanks het beleid van de Rijksoverheid, dat gericht is op vermindering van het 
aantal dierproeven en proefdieren, heeft de gemeente Den Bosch vergunning 
verleend voor uitbreiding van een van de grootste dierproefcentra in Nederland: 
Charles River in Den Bosch. Maar liefst 2 laboratoria worden er bijgebouwd. Een 
heel droevige zaak, want dit bedrijf mocht in 5 jaar tijd al zo’n 265.850 experimenten 
uitvoeren op honden, katten, minivarkens, konijnen, hamsters, cavia’s, ratten, 

muizen, vissen en klauwpadden. De 2 nieuw te bouwen laboratoria moeten ruimte 
bieden voor het doen van nog eens 122.300 dierproeven meer!

Dierenorganisatie Animal Rights heeft bezwaar ingediend bij de gemeente Den 
Bosch, maar dat heeft niet geholpen. Ook heeft deze groep samen met de 
Dierencoalitie (w.o. Rechten voor al wat leeft) een brandbrief naar Landbouwminister 
Schouten gestuurd. Ook de Partij voor de Dieren heeft tevergeefs geprotesteerd. 
Kennelijk laat de landelijke overheid, ondanks haar loffelijk streven naar minder 
dierproeven, dit maar gewoon aan gemeentes over. Ongelooflijk!

DUIVENTILLEN
In Duitsland wemelt het ervan, en worden stadsduiven opgevangen in bouwwerken 
waarin de vogels kunnen slapen, eten en broeden. Overlast wordt zo verminderd 
doordat de duiven niet meer op balkons of op richels van monumentale panden 
slapen en nestelen. Daarnaast kunnen in een duiventil de eieren worden verwisseld 
voor gipseieren, zodat de populatie in toom kan worden gehouden. In Nederland 
zijn ook duiventillen gebouwd in o.a. Gouda, Zutphen, Arnhem en Almere. De tillen 
functioneren daar naar volle tevredenheid van zowel dierenvrienden als dierenha-
ters!

Door bezuinigingen in de afgelopen jaren in heel 
veel steden is men terughoudend om te investeren 
in duiventillen. Een fors bedrag van minstens 
25.000 euro moet worden uitgetrokken om een 
degelijke goede til op een plat dak te bevestigen. 
Het mag er niet afwaaien met storm, en de til moet 
voor de duiven zowel tijdens een hittegolf als met 
strenge vorst comfortabel zijn. Daarnaast moet een 
bouwvergunning worden aangevraagd en vergt 

het extra werk van een ambtenaar. Voor de ambtenaar is het veel makkelijker om 
voor 5.000 à 10.000 euro per jaar de stadsduiven door een gespecialiseerd bedrijf 
te laten wegvangen en vergassen. De folders van bedrijven die deze klus willen 
komen opknappen worden rijkelijk verstuurd naar gemeenten. En menig ambtenaar 
maakt er graag gebruik van. Het vergassen van stadsduiven komt niet eens in 
de gemeenteraad aan de orde, want er is een budget voor ongediertebestrijding 
waar de duivenvangers uit betaald worden. Bij ongediertebestrijding denken 
gemeenteraadsleden niet aan het doden van stadsduiven. Omdat er na een 
vangactie altijd een geboortegolf optreedt bij de duiven, mag 
de duivenvanger jaarlijks of tweejaarlijks langskomen. Het is 
op termijn dus een veel duurdere methode dan duiventillen, 
maar zover vooruit denkt men niet. Jaarlijks wordt er een 
budget uitgetrokken voor het schoonhouden van de openbare 
ruimte en ongediertebestrijding, en daar kan de duivenvanger 
van worden betaald terwijl de ambtenaar er geen omkijken 
naar heeft.
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Het is zaak dat men de ouderwetse en achterhaalde ‘oplossing’ van het duiven 
vangen en doden los laat en verder kijkt naar diervriendelijke methoden om overlast 
van bepaalde diersoorten te verminderen. Politieke partijen die dierenwelzijn in hun 
programma hebben staan, zouden zich hiervoor kunnen inzetten! Want juist nu er 
door de Coronacrisis gemeentelijke budgetten onder druk staan, zijn uitgaven voor 
het doden van stadsduiven onzinnig en contraproductief.

De duiventil in Gouda bestaat 10 jaar!
Nu we het toch over de duiventillen hebben, willen we graag een oproep doen. 
In Gouda is een vacature voor duivenverzorgers. De duiventil bestaat nu 10 jaar, 
en Willy van Doorn, afgewisseld door nog één andere vrijwilliger, klimt trouw de til 
in en doet daar het werk. In die 10 jaar heeft ze toch maar bereikt dat er nu ruim 
2100 duiven minder in Gouda rondvliegen. Het heeft dus wel degelijk zin! Veel 
minder overlast voor de bewoners, veel minder duivenpoep op de gebouwen en op 
balkonnen. Maar Willy wordt een dagje ouder en zoekt nieuwe, jongere vrijwilligers. 
Het werk vergt circa 1,5 uur in de ochtend, voordat de duiven de til weer in willen. 
Natuurlijk wordt een nieuwe verzorger 
ingewerkt door een andere vrijwilliger. De 
gemeente is verantwoordelijk voor de til en 
voor de veiligheid van de vrijwilligers, en 
zorgt ook voor het voer. Met de gemeente 
sluit je een vrijwilligersovereenkomst. Als u of 
jij belangstelling hebt, kunt u zich aanmelden 
via e-mail goudseduiven@gmail.com

Het zou natuurlijk nóg beter zijn als de oorzaak van de grote aantallen stadsduiven 
– de vele wedvluchten, waarmee dik geld wordt verdiend (belastingvrij!) door de 
duivenmelkers –  zou worden verboden. Maar dat zit er voorlopig niet in, zéker niet 
nu de (zeer dierónvriendelijke!) duivenmelkerij verheven is tot immateriëel erfgoed!

KONINKLIJKE CONSTRUCTIES
In het julinummer 2020 van ons contactblad deden wij verslag van de ZEMBLA-
uitzending van 14 mei 2020 over het onrechtmatig 3 maandenlang per jaar sluiten 
voor het publiek van het Kroondomein Het Loo. Op 11 februari j.l. zagen we een 
tweede ZEMBLA-uitzending, met een update over de kwestie (https://www.npostart.
nl/zembla/11-02-2021/BV_101404719 ). Hierin hoorden we dat op 26 januari j.l. 
een meerderheid van de Tweede Kamer een motie (van de PvdD) aannam, dat de 
regering openheid van zaken moet geven over de financiering en openstelling van 
Kroondomein Het Loo. Op 6 maart j.l. vestigde de PvdD in het programma Blauw 
Bloed nogmaals de aandacht op deze kwestie.
 
DONATIES
In dit aprilnummer sluiten we weer, voor diegenen die nog niet zelf al een donatie 
voor 2021 hebben overgemaakt, een acceptgirokaart in. We hopen dat u allen ons 
werk voor de dieren ook dit jaar weer blijft steunen! Bij voorbaat 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)


