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Verschijnt per kwartaal Volgnummer 3 Juli 2021

POLITIEHONDEN
Misschien hebt u het zelf ook gezien: de Zembla-uitzending op 11 maart van dit 
jaar over de inzet van politiehonden en over de vraag hoe deze dieren worden 
getraind. Het was een zéér onthullende uitzending! Als u het gezien heeft, bent u 
vast net zo verontwaardigd als wij, zowel over het lot van de honden als van de 
verdachte personen die door deze honden worden aangevallen. 

De trainers van de politiehonden zijn leden van de KNPV (Koninklijke Nederlandse 
Politiehonden Vereniging). De vereniging draagt het predicaat ‘koninklijk’, maar veel 
trainers voeren hun taak allerminst koninklijk uit! Zo worden er honden geschopt, 
krijgen stokslagen of worden onder stroom gezet!, hetgeen uiterst wreed is! “Ze 
creëren monsters!”, zei één van de commentatoren in de uitzending. En dat is waar.

Het blijkt dat er niet genoeg regels zijn opgesteld door de vereniging, waaraan de leden 
zich te houden hebben. Elke trainer kan dus maar gewoon doen wat hem goeddunkt. 

Zo is het de bedoeling dat een hond die zijn tanden in iemand heeft gezet, direct 
op commando weer loslaat. Maar veel honden luisteren niet naar dat commando, 
en bijten door, waardoor vaak enorme bijtwonden ontstaan, soms gevolgd door 
bloedvergiftiging. Soms loopt men blijvend oog- of ander (ook psychisch) letsel 
op. Het gaat soms zó ver dat iemands leven in gevaar komt!

Het gaat niet altijd om zware misdadigers waar een politiehond op wordt afgestuurd. 
Ook daders van lichte vergrijpen ondergaan vaak dit lot.

Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren heeft een motie ingediend met de 
vraag om uit te zoeken of de politiehond nog wel een proportioneel wapen is. “Te 
vaak blijkt de politiehond een ongecontroleerd geweldsmiddel met een hoog risico 
op letsel bij zowel de verdachte als bij de hond”, aldus Wassenberg. De motie werd 
echter afgewezen. Een onderzoek naar de proportionaliteit van politiehonden als 
wapen gaat dus niet door. Ónbegrijpelijk!

Dhr Wassenberg heeft kamervragen gesteld aan minister Grapperhaus. Deze 
noemde de in de t.v.-uitzending getoonde gevallen in eerste instantie ‘incidenteel’, 
maar bij de beantwoording van de vragen kwamen toch enkele dubieuze punten 
naar voren. Wassenberg ‘vroeg bijvoorbeeld wat de minister ervan vond dat (wij 
citeren): “in het keuringsreglement van de KNPV staat dat honden met een stok 
mogen worden geslagen, en dat beschreven staat hoe die stokslagen het beste 
kunnen worden toegediend, zoals: ‘de stokslag moet bij voorkeur gegeven worden 
van voren naar achteren over de rug van de hond.’ Het antwoord van de minister 
was “dat bij één oefening een dragelijke stokslag mag worden gegeven, die niet 
gericht mag zijn op de kop of de poten van de hond.” Dit om de hond “te leren 
omgaan en weerstaan van soms gewelddadig gedrag van personen.”

De minister vindt de politiehond “een doelmatig geweldsmiddel”. Dat er structureel 
geweld en stroombanden worden gebruikt, herkende de minister niet. 

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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bent, u betaalt hieraan mee. Bovendien handelt de koning in strijd met de door de 
Tweede Kamer aangenomen motie, die het hele jaar rond openstelling wenst van 
het Kroondomein Het Loo. Maar het Het Kabinet stoort zich blijkbaar niet aan de 
Tweede Kamer. 

St. De Faunabescherming constateerde ook dat voor geen enkel ander natuurterrein 
in Nederland een dergelijke afsluiting als in Gelderland geldt. Blijkbaar is deze 
uitzondering alleen voor de koninklijke familie ingesteld. Ook wetten inzake 
subsidie-beschikkingen spreken nergens over dergelijke uitzonderingen. De 
Faunabescherming noemt Emeritus Hoogleraar Rechtsgeleerdheid Martin Jan van 
Mourik, die deze hele koninklijke constructie typeert als: “bestuurlijke willekeur, die 
in strijd is met de wet”

Er loopt nog steeds een door St. De Faunabescherming aangespannen rechtszaak 
over deze kwestie.

WIST U DAT…….
– er gemiddeld per jaar zo’n 440.000 proefdieren worden gefokt en gedood zónder 
te zijn gebruikt? Het gaat met name om ratten, muizen en vissen. De Tweede 
Kamer wil al lang van dit fokoverschot af. De minister ook, maar die laat het aan de 
sector zelf over om dat te regelen. ‘Zelfregulatie’  heet dat, een inmiddels bekend 
woord in Den Haag. Ja, dan weten we het wel, dan verandert er niets. Het woord 
‘zelfregulatie’  klinkt mooi en veelbelovend, maar in de praktijk komt daar praktisch 
nooit iets van terecht. Eigenlijk is het een soort afschuifsysteem van de overheid.

– de Europese Unie nog steeds subsidie verstrekt aan fokkers van stieren die 
bestemd zijn voor de stierengevechten? Deze subsidie betalen de Europese 
burgers via de belasting. Een brede meerderheid van de Tweede Kamer heeft 
ingestemd met een motie van de Partij voor de Dieren, om zich als lidstaat van de 
EU te verzetten tegen deze subsidie!

– er volgens gegevens van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) 
honderdduizenden kippen per jaar dood aankomen in het slachthuis? In 2020 
waren het er  575.000, ruim een half miljoen! Dit zegt alles over de miserabele wijze 
van vangen en vervoeren. En dan hebben we het nog niet eens over de periode 
in de stal, waar de dieren in verschrikkelijke en dierónwaardige omstandigheden 
moeten leven. Ook het vangen gaat ruw en hardhandig. Het aan de poten 
oppakken en het in de kratten proppen is de gebruikellijke werkwijze. Ook 
schoppen van en gooien met kippen is geen uitzondering. Undercoveropnamen 
van dierenrechtenorganisaie Animal Rights laten duidelijke beelden hiervan zien. 
De dieren hebben dikwijls al botbreuken opgelopen voor ze in de transportauto 
geladen zijn. Denkt u zich eens in, wát een angst, wát een stress en wát een 
lijden….! Bij het inladen van de volle kratten boven op elkaar en tegen elkaar aan 
wordt niet gekeken of er soms kippen de kop uit de zij- of bovenkant van de 
kratten hebben gestoken. Opschieten, opschieten, want tijd is geld….

(zie ook het artikel hierna over het vangen van kippen – red.)
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Het is dan wel merkwaardig dat we lezen dat er wel gewerkt wordt aan een 
verbod op het gebruik van stroomapparatuur! Ook beloofde de minister dat “de 
politie uiterlijk in 2026 de geweldsmiddelen onder het niveau van het vuurwapen 
zal evalueren. Daarbij zal ook aandacht worden besteed aan de inzet van de 
surveillance-(politie)hond als geweldsmiddel.”

(Dat de trainers honden – op een bepaalde manier – stokslagen mogen geven, 
vinden wij onacceptabel. Hoe wordt dat gecontroleerd? Hoeveel van de honderden 
trainers van alle verenigingen die aangesloten zijn bij KNPV houden zich aan dit 
voorschrift en laten de stok niet veel harder om de rug van de hond neerkomen, of 
toch op de kop of poten? Wat is een ‘dragelijke stokslag’? Eveneens vinden we het 
schoppen of onder stroom zetten verschrikkelijk. In de uitzending horen we honden 
janken die onder stroom worden gezet. Dat onschuldige dieren getraind worden 
om agressief en gewelddadig te worden, is toch iets dat al lang tot het verleden 
had moeten behoren! De minister zegt “dat er nog geen geschikt alternatief is.” In 
deze moderne tijd, waarin we naar de maan en naar Mars kunnen reizen, zijn we 
nog niet in staat een alternatief geweldsmiddel te vinden voor de politiehond…… 
Schandalig! – red.)

NOGMAALS: KONINKLIJKE CONSTRUCTIES
Het blijkt dat er rondom de sluiting voor het publiek van het Kroondomein 
Het Loo gedurende 3 maanden (toevallig(?) juist tijdens het jachtseizoen, 
allerlei onwaarheden worden gezegd en geschreven door de regering. Zo 
heeft demissionair minister Schouten van Landbouw in de media naar voren 
gebracht dat de genoemde sluiting te maken had met de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer van de koning. In de “Subsidieverordening Natuur- en 
Landschapsbeheer Gelderland 2016”, die door St. De Faunabescherming is 
opgevraagd, lezen we wat die bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 
de koning precies inhoudt, en wat door de overheid er dus niet wordt bij verteld. 
Naast allerlei voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidieverlening, 
zoals bijvoorbeeld:

“het van zonsopgang tot zonsondergang kosteloos openstellen en toegankelijk 
houden van het desbetreffende natuurterrein op tenminste 358 dagen per jaar” en

“er bescherming van de persoonlijke levenssfeer noodzakelijk is tot een maximum 
van één hectare”,

lezen we hetvolgende:

“…... is sprake van afwijkende regelgeving met betrekking tot de openstellingsplicht 
van het domein. Dit vanwege de koninklijke jacht.”

Het koninklijk huis hoeft zich dus niet aan bepaalde verplichtingen te houden en 
ontvangt dus toch 800.000 euro per jaar aan subsidie ondanks het 3 maanden 
lang (i.p.v. 7 dagen) ongestoord kunnen uitoefenen van een bloedige hobby (in het 
kader van ‘s konings persoonlijke levenssfeer) in een gebied van 7200 hectare 
(i.p.v. 1 hectare). Die 800.000 euro wordt elk jaar weer bijeengebracht door u als 
Nederlandse belastingplichtige staatsburgers. Of u nu voor of tegen het jagen 
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BRANDBRIEF OVER HET AAN 
EEN POOT VANGEN VAN KIPPEN
De Dierenrechten Alliantie (DA), waar ook 
Rechten voor al wat leeft deel van uitmaakt, 
heeft aan Minister Schouten en de Vaste 
Commissie LNV een brandbrief gestuurd 
n.a.v. de lobby van belangenbehartigers 
van de pluimvee-industrie Gert-Jan Oplaat 
(VVD) en Jan Verhoijsen (voorzitter van de 
vakgroep Vleeskuikens LTO/NOP).  Deze 
heren trachten, ondanks de rechterlijke 
uitspraak tegen het bij een poot oppakken 
van kippen, deze methode tóch te blijven 
gedogen en de regelgeving hierop aan te 
passen. De DA vindt het beschamend dat 

de lobbyisten hierover op het hoogste niveau in overleg zijn met het ministerie van 
LNV, met als enige doel deze ernstige dierenmishandeling  (Verhoijsen noemt het 
grappend ‘een handstandje’) in stand te houden.

Ook dierenartsenvereniging Caring Vets (CV) heeft aan de minister en aan de Vaste 
Commissie een brief gestuurd, waarin ze haar steun uitspreekt voor de brief van de 
DA. CV verzoekt dringend de rechterlijke uitspraak te volgen, en de NVWA op te 
dragen te handhaven op elke overtreding van dit verbod. Zij pleiten voor invoering 
van de Zweedse vangmethode: het per twee, rechtopstaand en met de borst 
ondersteund, oppakken. Dit voorkomt letsel en benauwdheid, en geeft veel minder 
angst en stress bij de kippen. De DA en CV willen hierover ook in overleg met het 
ministerie. 

Ook de Nederlandse Europarlementariërs hebben een brandbrief ontvangen, 
omdat de pluimveesector ook lobbyt op Europees niveau de Transportverordening 
aan te passen. Ook buitenlandse collega-dierenorganisaties hebben een brief 
ontvangen met de oproep om hún vertegenwoordigers in Brussel ook een 
brandbrief te sturen.

Uitspraak rechter en reactie van Minister Schouten
De voorzieningenrechter heeft onlangs in een kort geding, aangespannen door 
Stichting Wakker Dier, omdat Minister Schouten niet wilde handhaven, gezegd dat 
kippen bij de poten optillen niet mag, ook niet bij het vangen voor transport. De 
Europese Transportverordening is daar duidelijk in, zo stelt de voorzieningenrechter 
van het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Deze Transportverordening is 
bedoeld om onnodig lijden bij dieren die bedoeld zijn voor consumptie tegen te 
gaan. Net zoals je een konijn niet aan de oren mag optillen, een koe niet aan de 
staart mag trekken en varkens niet aan hun oren, horen kippen niet aan hun poten 
opgetild te worden, daar dit pijn, angst, stress en letsel kan veroorzaken. Wanneer 
Minister Schouten voor gedogen van deze vorm van dierenmishandeling zou pleiten 
door voor kippen een uitzondering voor te stellen in de Transportverordening, dan 
is ook de erkenning van de intrinsieke waarde van het dier zoals de Wet Dieren die 
voorschrijft, in het geding.

Minister Schouten beroept zich op de site www.animaltransportguides.eu. Hier 
staan dierenwelzijnsrichtlijnen op voor transport, en volgens Schouten mogen 
volgens die richtlijnen kippen aan de poten worden opgetild. Dat is ook zo, maar 
er staat ook dat de dieren altijd ondersteund moeten worden met een hand onder 
de borst. De kippen mogen niet hangend aan één of twee poten ‘slingeren’.

Onderzoek NVWA bevestigt ernstig leed door vangen aan een poot
De NVWA constateert in een pas verschenen onderzoeksrapport veel 
overschrijdingen van de handhavingsnorm voor vangletsel bij pluimvee, en stelt 
dat uit dierenwelzijnsoogpunt vangletsel onwenselijk is. “De meest gebruikte en 
meest dieronvriendelijke methode is het aan de poot vangen van de kippen”, 
aldus de NVWA. Behalve letsel oplopen en botten breken tijdens het aan de poten 
optillen en plaatsen in de kratten raken regelmatig ook vleugels en nekken bekneld, 
waardoor deze dieren tijdens het hele transport zo vast blijven zitten. Sommige 
dieren komen tijdens het vangen op hun rug in het krat terecht en zijn zelf niet 
in staat weer op te staan. Deze dieren zullen in veel gevallen door verstikking 
doodgaan. Pluimvee heeft namelijk geen middenrif, de organen uit de buik drukken 
op de luchtzakken/longen, waardoor de dieren hevig lijden en langzaam stikken.

Doodsangst en stress 
En dan is in het NVWA-rapport nog niet eens meegenomen de doodsangst en de 
stress die de kippen ondergaan door deze brute manier van vangen. Ook is in het 
rapport niet beschreven dat legkippen broze botten hebben door de vele eieren 
die ze gelegd hebben en de slechte conditie waaronder ze worden gehouden. 
Hierdoor is er nog eerder kans op gebroken poten en heupen als men de kip vangt 
aan een poot. Een groot deel van de legkippen wordt in Polen geslacht. Dit zijn 
lange transporten, en dat betekent nog eens extra lang lijden als er lichamelijk 
letsel is. Ook bij vleeskuikens is de conditie slecht omdat zij in korte tijd worden 
vetgemest en aan obesitas lijden. Dat zorgt ervoor dat er door het aan de poot 
vangen nog eerder letsel ontstaat.

DUITSLAND VERBIEDT DODEN VAN HANENKUIKENS
Op 22 mei jl. vermeldde de pers 
dat de Duitse Bondsdag besloten 
heeft het doden van hanenkuikens 
te verbieden. Vanaf 2022 gaat het 
verbod in. Tot nu toe worden van 
de 40 miljoen kuikens de meeste 
vergast met CO2, dat zeer veel lijden 
veroorzaakt. Een kleiner aantal wordt 
levend verhakseld door een shredder. 
Wereldwijd gaat het om enkele 
miljarden kuikens. In Nederland 
worden per jaar zo’n 45 miljoen 
kuikens vergast of verhakseld. 
Mannelijke kuikens worden gedood 
omdat ze geen eieren en ook te 
weinig vlees opleveren.
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Op z’n kop hangend en slingerend 
aan een poot......

Hanenkuikens via lopende band op 
weg naar vergasser of shredder.......



Er is in Duitsland jarenlang over gediscussiëerd. Uiteindelijk oordeelde het Duitse 
hooggerechtshof in 2019, “dat dierenwelzijn zwaarder weegt dan economische 
belangen, maar dat er pas verboden kon worden als er een technologisch alternatief 
voorhanden was.”

Dat alternatief is er nu. We hebben er al eerder over geschreven:  met technologie 
is het mogelijk het geslacht van het embryo in het ei vast te stellen, om zo te 
kunnen voorkomen dat de haantjes ter wereld komen. Het voorstel is met grote 
meerderheid van stemmen aangenomen. Eind van dit jaar zal ook Frankrijk met een 
zelfde verbod komen. In ons contactblad van april 2020 hebt u kunnen lezen over 
de brandbrief die Comité Dierennoodhulp, Animal Rights, Een DIER Een VRIEND 
en Rechten voor al wat leeft gezamenlijk hebben gestuurd naar Premier Rutte en 
de Vaste Commissie voor LNV, met het verzoek er zorg voor te dragen dat in 2021 
ook hier een verbod komt op het vergassen en verhakselen van eendaagshaantjes, 
in navolging van Frankrijk en Zwitserland. Waarschijnlijk zal Nederland nu ook wel 
met een verbod over de brug moeten komen, want de kans is groot dat Duitsland 
– nu nog een grote afnemer van onze eieren – deze niet meer van ons zal willen 
afnemen.

EEN BELANGRIJKE OVERWINNING VOOR DE DIEREN IN DE 
BIO-INDUSTRIE
Met 3 door de Tweede Kamer aangenomen amendementen van de Partij voor 
de Dieren zal in de nabije toekomst het leven van de dieren in de intensieve 
veehouderij drastisch moeten verbeteren!

Amendement 1 
Dit gaat over het doen van ingrepen bij de dieren en hen in te perken in hun natuurlijk 
gedrag om ze aan te passen aan een bepaalde huisvestingsvorm. Dit amendement 
beoogt nu om niet langer de dieren aan te passen aan het huisvestingssysteem, 
maar de huisvestingssystemen aan te passen aan het dier én aan het natuurlijk 
gedrag van het dier.

We citeren de Partij voor de Dieren: “Zowel het tweede paarse kabinet (2002) als 
het kabinet-Balkenende IV (2007) stelde als doel om uiterlijk in 2022 het perspectief 
van het dier en het soorteigen gedrag leidend te laten zijn voor het welzijn van 
dieren in de veehouderij. Dieren zouden niet langer aangepast worden aan het 
systeem, maar het systeem zou worden aangepast aan de behoeften van dieren. 
Dieren zouden hun natuurlijke gedrag moeten kunnen vertonen, ze zouden daglicht 
krijgen en voldoende ruimte om zich goed te kunnen bewegen. 

Maar op dit moment worden dieren in de gangbare Nederlandse veehouderij 
nog altijd ernstig beperkt in hun natuurlijk gedrag. Zo hebben eenden in de 
eendenhouderij geen toegang tot zwemwater, en worden konijnen in de 
konijnenhouderij gehouden in kooien zonder de mogelijkheid om bijvoorbeeld 
te graven. Met fysieke ingrepen, zoals het couperen van biggenstaartjes, het 
onthoornen van kalfjes en geiten, en het verwijderen van de achterste teen bij 
hanen die als ouderdier worden gehouden, worden dieren nog altijd aangepast aan 
het houderijsysteem.”

Dit amendement zal verstrekkende gevolgen hebben voor de veehouderij! Het 
amendement zou al op 1 januari 2023 in werking moeten treden. Er is dus nog 
maar anderhalf jaar tijd om dit voor elkaar te krijgen! Er zullen heel wat stallen 
verbouwd en aangepast moeten worden! Wij hopen dat dit gaat lukken!

Amendement 2
Dit amendement betreft het brandveilig maken van stallen zodanig, dat alle 
dieren in de veehouderij voldoende beschermd zijn tegen stalbranden. Té veel 
dieren zijn in de afgelopen jaren omgekomen in de vlammen of gestikt in de 
rook. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft enkele maanden geleden 
geconcludeerd dat de brandveiligheid van de stallen eerder slechter dan beter 
was geworden. Oorzaak ligt o.a. in het gebruik van technieken die voor nieuwe 
ontstekingsbronnen zorgen. Het aantal stalbranden is niet afgenomen en het aantal 
omgekomen dieren door stalbranden is zelfs toegenomen! De OVV adviseert dan 
ook (we citeren) “om in de Wet Dieren een wettelijke grondslag te creëren voor 
de bescherming van landbouwhuisdieren tegen de gevaren van stalbranden. 
Brandveiligheid dient op grond van de wet een volwaardige positie te krijgen ten 
opzichte van andere waarden en belangen.” Verder concludeert de OVV dat “er 
vanuit de overheid te weinig aandacht is voor de brandveiligheid voor dieren in 
de steeds groter wordende stallen. Kostenefficiëntie heeft voorop gestaan in de 
besluitvorming voor maatregelen.”

Alleen al in de afgelopen 5 jaar (2016 t/m 2020) hebben er 96 stalbranden 
plaatsgevonden, waarbij 850.000 dieren zijn omgekomen.

Amendement 3
Amendement 3 handelt over het kunnen opleggen van een fokverbod, niet alleen bij 
dierziekte-uitbraken, maar ook als er sprake is van ernstige dierenwelzijnsproblemen 
en/of andere uitzonderlijke situaties. Hiervoor zal een ministeriële regeling in de Wet 
Dieren moeten worden opgenomen, zodat ernstig dierenleed kan worden voorkomen.

(Wij hopen vurig, dat de amendementen, die kamerbreed zijn aangenomen, ook 
werkelijk zullen worden uitgevoerd! – red.)

Wetswijzigingen ook door Eerste Kamer aangenomen
Inmiddels heeft op 3 juni j.l. ook de Eerste Kamer de wetswijzigingen in de Wet 
Dieren aangenomen. Dat betekent dat in 2023 de vee-industrie er heel anders zal 
uitzien. De landbouwminister zal snel een begin moeten maken met het in kaart 
brengen van wat er nu moet gebeuren om de wetswijzigingen gestalte te geven 
en een plan van aanpak op te stellen om de boeren te helpen bij de omschakeling 
naar diervriendelijker systemen. Hierbij zou gebruik kunnen worden gemaakt van 
reeds bestaande subsidieregelingen die door het Kabinet al waren getroffen.

Bij de t.v.-talkshow ‘Beau’  op RTL4 bracht Caroline van der Plas van de 
BoerBurgerBeweging (BBB) naar voren tegen de wetswijzigingen te zijn. Immers:    
“de wijzigingsvoorstellen dateren al van 2002. Toen waren de systemen nog heel 
anders als nu. Er is inmiddels zoveel veranderd, er zijn in die tijd zoveel wetten 
aangenomen om de huisvestingssystemen voor de dieren te verbeteren……...” 
(M.a.w.: Er hoeft niet zoveel meer veranderd te worden, het is voor de dieren al 
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goed zoals het nu is.” – red.). Waarop Esther Ouwehand antwoordde dat zij niet 
begreep waar mevrouw Van der Plas zich dan druk over maakte, want “als het nu 
dan al zo zou zijn dat gedrag en lichaamsbouw van de dieren leidend zijn, en dat 
de systemen al aangepast zijn aan de dieren, dan hoeft ze toch niet bang te zijn 
voor veranderingen? Maar de problemen zijn nog lang niet opgelost. Alleen al bij 
de vleeskuikens zijn er zo’n 10 miljoen dieren die níet levend uit de stal komen! En 
overigens, de wijzigingsdoelen zijn in 2002 gesteld door het Kabinet waar ook de 
VVD in zat, en D66 en Partij van de Arbeid, en ze zijn later herhaald door Minister 
Gerda Verburg van het CDA, en háár kun je toch geen dierenrechtenactivist 
noemen!”

HOOPVOL BERICHT UIT INDONESIË
We kunnen het niet laten even een uitstapje te maken naar het verre Indonesië, 
want daar kwam eindelijk een gunstig bericht vandaan! In 2018 werd daar door de 
Algemene Dienst Dierengezondheid de honden- en kattenvleeshandel “het martelen 
van dieren” genoemd. Er werd aan toegevoegd dat in het vervolg “de consumptie 
van honden en katten en van alle andere dieren die niet als boerderijdieren 
geregistreerd waren, als illegaal zou worden beschouwd.” Dit klonk heel goed, 
maar er volgde geen enkele handhaving en er werden geen sancties toegepast. 
De gruwelijke handel ging dus gewoon door. Een aantal grote dierenorganisaties 
vormden samen de DMFI (Dog Meat Free Indonesia) en deze groep besloot zich 
gezamenlijk ervoor in te zetten dat overtredingen in het vervolg zouden worden 
bestraft, en dat de politie strenger gaat optreden. Dat laatste is onlangs gebeurd. 

Eindelijk een eerste begin gemaakt
Wij lezen in een bericht van Animals Asia Foundation:
“Een gebeurtenis van historische betekenis: Door resoluut op te treden wist de 
politie in de stad Salatiga (Midden-Java) begin deze maand een vrachtwagen aan 
te houden die 78 honden, bestemd voor de hondenvlees-industrie, vervoerde. 
De dieren hadden in de vrachtauto zó dicht op elkaar gezeten, dat 11 van de 78 
honden de tocht niet overleefd hebben. Dit is de eerste keer in de geschiedenis van 
Indonesië dat door ingrijpen van overheidsdienaren een grote hoeveelheid (vlees-)
honden in beslag kon worden genomen. Wijd en zijd is deze actie toegejuicht, 
als een opwindende en veelbelovende stap in de richting van een definitieve 
beëindiging van de honden- en kattenvleeshandel in Indonesië." 
Enkele dagen voor deze actie had de burgemeester van Salatiga een verbod 
uitgevaardigd op de honden- en kattenvleeshandel in die stad, met de belofte dit 
verbod te zullen bekrachtigen. 

De 67 geredde honden zijn door medewerkers van DMFI samen met de politie 
uit de auto gehaald en naar een plaatselijk dierenasiel gebracht. Daar zullen 
ze worden verzorgd en in een later stadium zal er een tehuis voor hen worden 
gezocht, of er zal worden getracht de oorspronkelijke eigenaren op te sporen. Veel 
van de honden droegen halsbanden, wat betekent dat het gestolen huisdieren zijn.

Al wordt ‘slechts’ door 7% van de bevolking honden- en kattenvlees gegeten, 
toch noemt de WHO het nadrukkelijk “een bijdrage aan de verspreiding van rabiës 
in Azië, en bedreigt het de gezondheid en het welzijn van het hele land Indonesië.” 
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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)


