
L. Bramerstraat 18
1816 TR Alkmaar



Verschijnt per kwartaal Volgnummer 3 juli 2022

BIJ STRAF VOOR DIERENMISHANDELING WORDT MET TWEE 
MATEN GEMETEN
Op 15 maart j.l. is door Comité Dierennoodhulp, Dierenrechten Alliantie, 
Diervriendelijk Nederland, Animal Earth en Rechten voor al wat leeft een gezamen-
lijke brandbrief gestuurd naar de Vaste Commissie voor Justitie en Veiligheid i.v.m. 
de telkens zeer lage opgelegde straffen bij overtredingen waar dierenwelzijn in het 
geding is door bedrijfsmatige dierenhouders, zoals bijvoorbeeld veehouders en 
slachters. De overheid meet met twee maten, en dat zorgt voor rechtsongelijkheid 
tussen bedrijfsmatige en particuliere dierenhouders. Bedrijfsmatige overtredingen 
worden vaak amper bestraft; een overheidsfunctionaris gaat eerst maar eens een 
kopje thee drinken bij de overtreder, gezellig aan de keukentafel. De overtreder 
belooft beterschap en daarmee is vaak de kous af. Men moet het dan later wel heel 
bont maken om toch nog een boete te riskeren, die dan vaak nog ongekend laag 
uitvalt. Wanneer een particulier de wet overtreedt door een dier te mishandelen is 
de straf meestal veel hoger.

De dierenrechtenorganisaties vinden dit ongehoord. Juist bedrijfsmatige houders 
van dieren horen de kennis in huis te hebben over wat ze wel en niet behoren te 
doen met dieren. Des te erger dus als juist zij hun dieren verwaarlozen en/of mis-
handelen. Het is de omgekeerde wereld: bedrijfsmatige dierenhouders die vaak 
voor zeer grote aantallen dieren zorgen en dieren verwaarlozen en/of nodeloos 
doen lijden moeten juist zwaarder gestraft worden en veel eerder een houdverbod 
krijgen.

Door de overheid worden bedrijfsmatige dierenhouders bij wetsovertreding ont-
zien. Vandaar het meten met twee maten. Het Openbaar Ministerie heeft dan ook 
bij de richtlijnen over strafvordering voor dierenmishandeling en -verwaarlozing het 
volgende op de website staan: “Deze richtlijn heeft betrekking op het mishandelen 
en doden van dieren door particulieren en op dierenverwaarlozing, en kent een ei-
gen recidiveregeling.” De dierenorganisaties willen dat de Vaste-Commissieleden 
voor Justitie en Veiligheid iets aan deze rechtsongelijkheid gaan doen, en dat straf-
maten voor dierenmishandeling en -verwaarlozing op z’n minst op dezelfde wijze 
ook toegepast gaan worden bij bedrijfsmatige dierenhouders.

Drie voorbeelden
In de brandbrief halen de dierenrechtenorganisaties drie actuele concrete voor-
beelden aan:
Zo krijgt een boer uit Herwijnen die schapen en geiten illegaal op zijn terrein zonder 
verdoving heeft laten slachten slechts 4500 euro boete. Een lachertje voor deze 
boer, want de maximale geldboete voor het illegaal onverdoofd slachten staat op 
87.000 euro en zes jaar celstraf. Ondanks dat de rechter de boer schuldig achtte 
aan vier strafbare feiten, kreeg de man niet eens een taakstraf, omdat hij zoge-
naamd niet gemist kon worden op zijn bedrijf!

Een ander voorbeeld betreft een bedrijfsmatige vleeskuikenhouder uit Homoet. 
Deze man hield tussen september 2020 en januari 2021 een kleine 40.000 vlees-

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.
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Wel beloofde de minister dat er nu in alle slachterijen camera’s zouden worden op-
gehangen, die ook op afstand en continue door de NVWA kunnen worden gemo-
nitord. Er mogen dan geen z.g. ‘dode hoeken’ meer zijn, waardoor overtredingen 
buiten het bereik van de camera kunnen worden begaan.

STOP MET DE EENDENHOUDERIJ!
Als er één tak van dierhouderij is 
in Nederland, die alle regels van 
dierenwelzijn en dier- en volks-
gezondheid aan de laars lapt is 
het wel de eendenhouderij. Wat 
onverschilligheid en totaal ont-
breken van enig respect voor het 
dier betreft, spant de eenden-
houderij de kroon. We schreven 
hier al eerder over, maar er is nog 
weinig veranderd. Van diverse 
kanten klinkt de roep om de een-
denhouderij te beëindigen.

Grove dierenmishandeling
In Nederland wordt nauwelijks eend gegeten. De eendenbedrijven werken dus al-
leen voor de export. Het ‘leven’ van de eenden is miserabel. In de stallen hebben 
ze geen zwemwater. Hiermee wordt een belangrijk element om in de natuurlijke 
behoefte van de dieren te voorzien, aan hen onthouden. Evenals de plofkippen 
worden de eenden in zo kort mogelijke tijd zo zwaar mogelijk gemest. Alsof dit 
alles nog niet erg genoeg is, worden de dieren ook nog zeer wreed behandeld. Uit 
undercoverbeelden die de dierenrechtenorganisatie Animal Rights destijds bij drie 
eendenbedrijven maakte bleek waar werknemers op eendenbedrijven toe in staat 
zijn. Er wordt met de eenden gegooid, ze worden soms opzettelijk doodgetrapt of 
tegen de muur doodgeslagen. De eendenslachterij Tomassen Duck-To in Ermelo 
(de enige eendenslachterij in Nederland) werkt volgens Animal Rights zonder de 
benodigde vergunningen en lapt de regels aan de laars. De beelden zijn aan de 
NVWA vertoond. Deze vond alleen het doodslaan tegen de muur erg genoeg om 
te beboeten. Later, toen de rechter oordeelde dat de beelden opnieuw beoordeeld 
moesten worden, werd voor deze gruwelijkheden per bedrijf de belachelijk lage 
boete van 1500 euro opgelegd.

Vogelgriep
Het bovenstaande zou voor de overheid al voldoende reden moeten zijn de een-
denhouderij af te schaffen. Kennelijk is de verontwaardiging van de politici nog niet 
groot genoeg. Economie is altijd nog belangrijker dan dierenwelzijn. Maar…., nu is 
ook gebleken dat eenden bijzonder vatbaar zijn voor het vogelgriepvirus! Volgens 
de Partij voor de Dieren is al zo’n 20% van de eenden afgemaakt (‘geruimd’). Zou 
dit misschien genoeg reden zijn voor de overheid om er een einde aan te maken? 
In april van dit jaar heeft Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren hier vra-
gen over gesteld in de Tweede Kamer, en zij stelde eveneens voor deze tak van 
houderij af te schaffen. Niet alleen vanwege de grote vatbaarheid voor het vogel-
griepvirus, maar ook om de ernstige dierenwelzijnsproblemen. “De dieren leven in 
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kuikens méér dan wttelijk was vergund. En dat was niet voor het eerst: in oktober 
2019 was het bedrijf al eens veroordeeld tot een voorwaardelijke boete van 7000 
euro. Deze veelpleger krijgt zelfs nu maar een boete van 3000 euro opgelegd, 
waarvan 1500 euro voorwaardelijk!

Het is op deze manier bijzonder lonend om opnieuw in de fout te gaan! Elke vol-
gende keer dat hij opnieuw de wet overtreedt worden de boetes zelfs lager…..!

En dan de slachthuizen, die maar openblijven ondanks de telkens geconstateerde 
ernstige mishandelingen… Nog altijd verdrinken er in de Nederlandse slachthui-
zen varkens levend in gloeiend heet water. Ook worden er teveel dieren op elkaar 
gepropt, worden dieren geslagen, worden kreupele dieren urenlang aan hun lot 
overgelaten, en worden dieren niet goed gedood waardoor ze lang ernstig lijden. 
Bijna vier jaar nadat RTLNieuws voor het eerst deze massale misstanden had aan-
getoond komt dit allemaal nog stelselmatig voor, zo blijkt uit rapporten van de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Uit die rapporten blijkt ook dat 
de inspecteurs van de NVWA ernstige misstanden door de vingers zien en in som-
mige gevallen pas na lange tijd een rapport schrijven. 

Daarnaast valt op dat slachthuizen slecht, of helemaal niet, luisteren naar de aan-
wijzingen van NVWA-medewerkers. Ook al wordt door slordigheid of onverschil-
ligheid steeds weer zeer ernstig dierenleed veroorzaakt, het blijft in veel gevallen 
bij steeds maar weer herhaalde waarschuwingen door de NVWA, waarbij het in 
de rapportages vaak onduidelijk is of er boetes of sancties zijn opgelegd. Naar 
de ernst van de dierenmishandelingen kijkend hadden deze slachthuizen na alle 
herhaalde constateringen al lang hun poorten  moeten sluiten en hun straf behoren 
te krijgen. Dierenmishandeling behoort niet onverschillig als iets onbelangrijks te 
worden afgedaan, maar dient serieus aangepakt te worden!

Debat misstanden in slachthuizen
In dit verband noemen we het debat dat plaatsvond op 17 mei j.l. in de Tweede 
Kamer over misstanden in de slachterijen. Het bleek dat in de Kamer veel overeen-
stemming was over dit onderwerp, en dat er veel verontwaardiging leeft over deze 
misstanden en de lage straffen. Kamerbreed was men het erover eens dat straf-
fen verhoogd dienen te worden, en eerder tot sluiting van een slachterij dient te 
worden overgegaan. Landbouwminister Staghouwer lag onder vuur en werd danig 
onder druk gezet om maatregelen te nemen, bijvoorbeeld om een al twee jaar ge-
leden aangenomen motie tot het verlagen van de slachtsnelheid in alle slachterijen 
nu eindelijk eens uit te voeren. (Nu worden bijvoorbeeld maar liefst 650 varkens 
per uur geslacht! Dat is toch vragen om problemen!).

Toezeggingen
De minister zei dat hij deze motie vooralsnog niet ging uitvoeren, maar eerst gaat 
onderzoeken of er zich nog steeds ernstige fouten voordoen. Hoe kwalijk, dat 
aangenomen moties kennelijk op een heel andere wijze als bedoeld door de mi-
nister worden behandeld, en dat het zó lang kan duren voor moties worden uitge-
voerd……
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potdichte stallen zonder zwemwater. Voorafgaand aan de slacht worden ze bij vol 
bewustzijn aan één poot opgehangen en door een electrisch waterbad gehaald. 
Een flink deel van de dieren wordt zo onvoldoende bedwelmd voor de slacht”, 
aldus Esther Ouwehand.       

Zou er nu naar geluisterd worden ……?

ONVERDOOFD RITUEEL SLACHTEN
In Dagblad Trouw van 30 maart 2022 lazen we in het artikel “SLACHTBANK – 
IS VERDOOFD DODEN WEL HALAL?” (met als ondertitel: “Turkse slachter moet 
wennen aan het verdovingspistool”) o.a. het volgende:
“Ritueel slachten met verdoving is in opkomst in Nederland. Volgens de Ne-
derlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werd in 2021 tijdens het Offerfeest 
iets meer dan de helft van de dieren verdoofd geslacht, ten opzichte van 49% in 
2020 en 23% in 2019.” Of deze cijfers ook gelden voor het ritueel slachten voor de 
dagelijkse consumptie vermeldt het artikel niet. Wel weten we dat ritueel geslacht 
vlees dat uit Nederland geëxporteerd wordt, dikwijls van dieren komt die vooraf 
bedwelmd zijn. Of er een totaal verbod op onverdoofd slachten komt, daarvoor is 
het wachten op de behandeling in de Tweede Kamer van het nieuwe wetsvoorstel 
van ex-partijleider van de Partij voor de Dieren Marianne Thieme.

Het bovengenoemd artikel in Trouw gaat vooral over het slachten in Turkije. De 
dierenrechtenorganisatie Eyes on Animals houdt zich al enige tijd bezig met het 
onverdoofd ritueel slachten. Deze internationale organisatie heeft een man van 
Turkse afkomst in haar gelederen. Deze man reist nu door Turkije en verkondigt 
daar overal zijn boodschap dat ritueel slachten ook met een verdoving kan. Hij 
werkt momenteel in zo’n 7 á 8 slachterijen, en heeft de slachters daar geleerd om 
met een verdovingspistool de dieren voorafgaand aan de halssnede te verdoven. 
Het is een duur apparaat, en van de slachterijen die het gebruiken doen sommige 
het in het geheim, bang om klanten te verliezen.

Het is nog maar een druppel op een gloeiende plaat. De meeste Turken moeten er 
niets van hebben. Maar Asalet Sancakdaroglu gaat dapper door met zijn missie. 
Hij laat zich niet ontmoedigen door kritische tegengeluiden. Hij blijft optimistisch. 
“De geestelijken kunnen dit probleem oplossen”,  zegt hij. “Als zij openlijk zeg-
gen dat dit halal is zal het proces veel sneller gaan!” Hij heeft zelfs de Diyanet, de 
hoogste religieuze autoriteit in Turkije al weten te overtuigen! Op de website van 
Diyanet staat al de tekst: “Het is halal om een dier te slachten door middel van 
een electrische schok, of een narcose, om zo het slachtoffer niet teveel pijn 
te laten lijden.” Dit overtuigt echter helaas nog lang niet alle Turken. Zo zegt een 
Turkse slager dat hij de Diyanet niet vertrouwt, omdat deze zich niet met religie, 
maar met politiek bezighoudt.

Er zal nog heel wat moeten gebeuren voordat het verdovingspistool in Turkije vol-
ledig ingeburgerd zal zijn. En dan hebben we het nog niet over alle andere Islami-
tische landen. Maar Asalet Sancakdaroglu laat zich niet ontmoedigen. Wij wensen 
hem van harte heel veel succes!

TRANSPORT LEVENDE DIEREN
En dan gaat het niet over transporten vanuit Nederland of Europa, die al afschu-
welijk genoeg zijn….., maar vanuit Australië. Waarschijnlijk is het u wel bekend: de 
verschrikkelijk wrede transporten van miljoenen levende schapen vanuit Australië 
naar het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Veel dieren overleven de reis niet. De 
dieren die de horror-reis wél hebben overleefd worden onverdoofd en bruut ritueel 
geslacht.

Hoopvol bericht uit Australië
Van Lyn White van de dierenrechtenorganisatie Animals Australia ontvingen we 
echter een zeer positief bericht, waarvan we een gedeelte hieronder voor u over-
nemen:

“Na onze federale verkiezingen op 21 mei 2022 heeft Australië een nieuwe premier 
en regering. Voor dieren is dit een historisch moment!

De aantredende Labour-regering heeft publiekelijk beloofd om een einde te maken 
aan de wrede export van levende schapen. Het was bijna twee decennia geleden 
dat ik persoonlijk meedeed aan het eerste onderzoek dat Animals Australië deed 
naar de export van levende dieren. Ik herinner mij zo duidelijk de schok die ik voel-
de, toen ik getuige was van de brute moord op Australische schapen in een Koe-
weits slachthuis. In het vliegtuig terug naar huis, gewapend met het meest vernie-
tigende bewijs van dierenmishandeling, had ik het gevoel dat geen enkele regering 
deze industrie kon steunen, als ze eenmaal wisten hoeveel leed deze veroorzaakte!

Ik had toen niet kunnen voorspellen dat er tientallen verdere uitgebreide onder-
zoeken in het Midden-Oosten en Noord-Afrika nodig zouden zijn, meerdere grote 
media-campagnes, en een dappere klokkenluider, die zijn leven riskeerde om het 
lijden van de schapen aan boord van levende-exportschepen te documenteren, 
om het politieke tij tegen deze industrie te keren.

Die dag is eindelijk aangebroken. De export van levende schapen stopt!”

NOG STEEDS WREDE DIERPROEVEN…..
maar er is HOOP!
In 2017 lanceerde toenmalig staatssecretaris van EZ, 
Martijn van Dam, een plan om alle dierproeven uit te fa-
seren met als uiteindelijk doel dat in 2025 alle dierproe-
ven in Nederland tot het verleden zouden behoren! Van 
Dam wilde dat Nederland in dat jaar de wereldleider zou 
worden in proefdiervrije innovaties. Een ambitieus plan! 
Maar wat komt er tot nu toe van terecht?

Nog geen afname
In de Science Guide van januari 2022 lazen we dat er 
in 2018 een lichte daling te zien was van circa 520.000 
naar 450.000 dierexperimenten per jaar. In 2020 trad 
weer een lichte stijging op, mede door het zoeken naar 
een vaccin tegen COVID-19. En we kunnen nu wel met 
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zekerheid zeggen dat het ideaal van Martijn van Dam in 2025 niet zal worden ge-
realiseerd. Nog steeds vinden wrede dierproeven plaats, ondanks de vele alterna-
tieve methodes die er al zijn.

Op dit moment worden bijvoorbeeld baby-rhesusaapjes in het BPRC (Biomedi-
cal Primate Research Centre) aan een afschuwelijk experiment onderworpen voor 
een vaccin tegen tuberculose: de moederaap wordt verdoofd, zodat het jong, dat 
zich aan haar borst vastklampt en waar de moeder de armen omheen heeft ge-
slagen, behandeld kan worden zonder protest van de moeder. Deze proef wordt 
gedaan met 200 baby-aapjes en 120 moederapen. De dierenrechtenorganisa-
tie Animal Rights voert momenteel hiertegen een campagne. Animal Rights: “Het 
BPRC maakt al decennialang apen doodziek, maar zonder resultaat voor mensen. 
Ondanks duizenden wrede dierproeven is het geen stap verder in de zoektocht 
naar een nieuw vaccin tegen tuberculose.” Animal Rights voert actie om het BPRC 
te laten sluiten. Op hun site kunt ook u hiervoor tekenen.

Dierproeven t.b.v. de intensieve veehouderij
Wist u dat er ook dierproeven worden gedaan om de intensieve veehouderij in 
stand te houden? Er moeten steeds maar weer nieuwe vaccins en geneesmid-
delen worden ontwikkeld om ervoor te zorgen dat de landbouwhuisdieren het 
afschuwelijke ‘leven’ in deze veeindustrie kunnen volhouden….. Hiertoe worden 
dierproeven gedaan met honden, vogels, knaagdieren en vissen, maar ook met   
varkens, runderen, paarden, geiten en schapen. Volgens Animal Rights zijn er de 
afgelopen jaren talloze experimenten gedaan voor vaccinaties en geneesmiddelen 
voor landbouwhuisdieren. Animal Rights: “We bekeken alle beschikbare projecten 
van 2018 tot nu. Opgeteld ging het om 126 projectvergunningen, waarin in totaal 
623.592 dieren werden gebruikt. In ongeveer de helft van de experimenten (61) 
werden alle dieren gedood. Maar liefst 174.314 dieren! In andere gevallen werd 
slechts een deel van de dieren gedood, en gingen de anderen naar de reguliere 
veehouderij, bleven ze op de proefboerderij of gingen ze rechtstreeks naar de 
slacht.” Bedenk hierbij dat deze dieren voor de proeven bewust ziek gemaakt zijn 
met virussen en bacteriën, en dat er consumenten zijn die, zonder dit te beseffen, 
het vlees van deze dieren op hun bord krijgen….

Young TPI
Ondanks het feit dat er al vele jaren lang goede alternatieven bestaan voor dier-
experimenten, blijven de meeste (oudere) onderzoekers vasthouden aan het tra-
ditionele proefdiergebruik. Nog steeds blijven zij alleen maar geloven in het ex-
perimenteren met dieren om medicijnen en allerlei andere stoffen uit te testen, of 
operaties te oefenen. Er zijn echter al zoveel alternatieve methoden zónder dieren, 
zoals menselijke cel-, weefsel- en orgaanculturen, een immuunsysteem-on-a-chip 
en computermodellen, waarmee men ook nog eens veel betere resultaten kan 
bereiken voor de mens!

Vereniging Proefdiervrij maakte onlangs melding van een groep genaamd Young 
TPI, waar jonge onderzoekers zich bij kunnen aansluiten, en die “deel willen uit-
maken van een transitie naar een wereld zonder proefdieren.” De groep is in begin 
2022 opgericht door het programma Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI), en be-
staat uit jonge professionals, PhD’s en studenten. Zij vormen samen de nieuwe ge-

neratie onderzoekers die wil breken met de traditie van onderzoek op dieren, en al-
leen met alternatieve technieken onderzoek wil doen, dus zónder experimenten op 
dieren. Als onderzoekers niet ouder zijn dan 35 jaar, en ook deel willen uitmaken 
van Young TPI, kunnen zij zich aanmelden via de site van Vereniging Dierproefvrij.

KONINKLIJKE CONSTRUCTIES
Het is de zoveelste keer dat wij terugkomen op de kwestie van de Kroondo-
meinen. Weet u het nog? De koning ontvangt elk jaar subsidie voor onderhoud 
van de Kroondomeinen, en dat is ónterecht. Want die subsidie is aan o.a. deze 
voorwaarde verbonden: Het Kroondomein moet 358 dagen van het jaar open 
blijven voor het publiek. En aan deze voorwaarde wordt niet voldaan. Want de 
koning wil tijdens de drie maanden jachtseizoen ongestoord kunnen jagen. Daar 
kan hij recreanten die op zijn vingers kijken niet bij gebruiken…. Toch ontvangt 
de koning de subsidie, zo’n 800.000 euro per jaar! Vanaf 2016 tot 2021 heeft dat 
een aardig centje voor het koninklijk huis opgeleverd: 4.741.425,90 euro!

Stichting De Faunabescherming heeft hier werk van gemaakt, en na een langdu-
rige juridische strijd kon de stichting op 17 mei 2022 het volgende persbericht 
publiceren, dat wij hier in zijn geheel voor u overnemen:

“Rechter stelt Faunabescherming op alle punten in het gelijk in procedure 
rond subsidie aan koning m.b.t. Kroondomein Het Loo”

Het college van Beroep voor het bedrijfsleven heeft De Faunabescherming in 
een procedure tegen de minister voor Natuur en Stikstof op alle punten in het 
gelijk gesteld.

De minister heeft voor de jaren 2016 tot en met 2021 een bedrag van maximaal 
4.741.425,90 aan subsidie verleend voor het beheer van Kroondomein Het Loo. 
Bij een dergelijke subsidie geldt in de regel de verplichting om de gesubsidi-
eerde natuurterreinen tenminste 358 dagen per jaar van zonsopgang tot zons-
ondergang kosteloos open te stellen en toegankelijk te houden. In dit geval heeft 
de minister die verplichting in die zin beperkt, dat ongeveer 5.011 hectare (van 
de 7.200 hectare – red.) natuurterrein in het Kroondomein in de periode van 
15 september tot 25 december vrijgesteld is van de verplichte openstelling. De 
Faunabescherming is het daar niet mee eens en heeft daarom bezwaar gemaakt.

Dit bezwaar is door de minister niet-ontvankelijk verklaard en daarmee niet in-
houdelijk behandeld. De reden daarvoor is dat De Faunabescherming volgens 
de minister niet als belanghebbende bij het besluit kan worden gezien, omdat 
zij niet (rechtstreeks) geraakt is in haar belangen. De Faunabescherming heeft 
hiertegen beroep ingesteld. Een aantal dagen voor de zitting heeft de minister 
aangevoerd dat De Faunabescherming geen belang meer heeft bij beoordeling 
van het beroep omdat de periode waarvoor de subsidie is verleend inmiddels 
is verstreken en het Kroondomein achteraf niet meer opengesteld kan worden.

Het College oordeelt dat De Faunabescherming, ondanks het feit dat de subsi-
dieperiode is verstreken, wel belang heeft bij een inhoudelijke behandeling van 
het beroep, in elk geval omdat zij om vergoeding van de kosten van het bezwaar 
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IX

heeft verzocht. Daarnaast oordeelt het College dat De Faunabescherming door 
het besluit wel in haar belangen wordt geraakt. De minister heeft het bezwaar 
van De Faunabescherming daarom ten onrechte op die grond niet-ontvankelijk 
verklaard. De minister moet opnieuw beslissen op het bezwaarschrift van De 
Faunabescherming. Ook moet de minister opnieuw een beslissing nemen over 
de verschuldigdheid van een dwangsom wegens het niet tijdig beslissen op dat 
bezwaarschrift.

De minister is veroordeeld in de kosten van de procedure en zal de inhoudelijke 
bezwaren van De Faunabescherming tegen de subsidieverlening (aan de koning 
– red.) alsnog inhoudelijk moeten beoordelen.

Tegen de uitspraak van de rechter is geen beroep mogelijk.

De Faunabescherming is zeer verheugd over de uitspraak en is van mening dat 
de onterecht verleende miljoenensubsidie alsnog terugbetaald zal moeten wor-
den.

De Faunabescherming heeft voor deze rechtszaak de hulp van het publiek inge-
roepen met een succesvolle crowdfundingactie via legalcrowd. De crowdfun-
ding wordt voortgezet voor vervolgstappen (https://legalcrowd.eu/campaigns/
kroondomein/ ).”

KONIJNEN EN HAZEN
Het gaat niet goed met de diersoorten die op de wildlijst staan, en die dus het 
hele jaar door bejaagd mogen worden! Dat zijn konijnen, hazen, fazanten, wilde 
eenden en houtduiven. De populaties van deze dieren lopen sterk terug. Dat 
zeggen beide instituten Wageningen UR en Sovon. die hier in opdracht van 
VVD-Minister Van der Wal van Natuur en Stikstof een jaar lang onderzoek naar 
hebben gedaan. De  genoemde diersoorten moeten dus eigenlijk van de wildlijst 
af; ze horen eerder thuis op de Rode Lijst!

Het is daarom wel zeer vreemd, dat minister Van der Wal in april van dit jaar het 
plan heeft opgevat  om alleen de jacht op konijnen in het hele land voor een jaar 
te verbieden, en op hazen slechts in drie provincies. De andere drie soorten blij-
ven ‘buiten schot’, waarmee we juist bedoelen dat die wel vrijelijk beschietbaar 
blijven, ondanks de slechte staat waarin de populaties zich bevinden.

Het plan van de minister is het antwoord op een motie van de Tweede Ka-
merleden Wassenberg  (PvdD) en Futselaar (SP). In deze motie was duidelijk 
gevraagd om een jachtverbod op kwetsbare diersoorten. Deze motie werd ka-
merbreed aangenomen.

Helaas laat ook deze minister zich kennelijk weer leiden door adviezen van de 
jagerslobby, die met eigen tellingen komt, die vaak heel wat hoger uitkomen dan 
die van onderzoeksinstituten! Hopelijk kan de Tweede Kamer nog voorkomen 
dat de motie zó selectief en magertjes wordt uitgevoerd!
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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)


