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Hete hangijzers in 
de veehouderij op 
het vlak  van 
dierenwelzijn
DIRK LIPS
Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn

Ethiek van de mens-dierrelatie
Veranderende waarden en normen door:

Aantal mensen met een nuts-dierrelatie ↓ reeds 50 jaar maar 
niet het aantal nutsdieren => grotere tomen

Aantal mensen met een gezelschapsdierrelatie, 
hulpdierrela e, hobbydierrela e, … ↑

Ethiek van de mens-dierrelatie
Veranderende waarden en normen door:
Stijgende aandacht voor het individuele dier bij de 
gezelschapsdieren versus minder aandacht voor het 
individuele dier bij de nutsdieren

Eigen noden en behoeften versus:
steeds meer koppel-management
werken met gemiddelden
controle op het werken van systemen
het volgen van procedures  

Evolutie in de ‘definitie’ van welzijn

Kennis van gedrag en fysiologische behoeften van soorten in 
het algemeen en in bepaalde levensfases ↑

Wijzigende inzichten in wat welzijn beïnvloedt: 
Verschuiven van vermijden van pijn en lijden, naar 
kunnen stellen van natuurlijk gedrag, naar het ervaren 
van positieve dingen
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Behoefte aan nieuwe 
‘maatschappelijke licentie’

De veranderende waarden en normen én de evolutie in de 
definitie van welzijn zorgen ervoor dat:

De efficiëntiewinst in dierlijke productie:
Voedselprijs daalt
Hoogwaardig voedsel onbeperkt ter beschikking van iedereen
…

steeds minder als positief wordt ervaren

Er steeds zwaarder wordt getild aan de gevolgen voor de dieren:
instrumentalisatie van dieren
gebrek aan respect voor wezen van een andere soort
te weinig kans op het beleven van aangename ervaringen

Behoefte aan nieuwe 
‘maatschappelijke licentie’

De sector moet zwaar inzetten op het verkrijgen van een 
nieuwe maatschappelijke licentie om dieren te mogen houden:

‘dierwaardig’ leven, milieuvriendelijke productie, …

Versus de steeds meer vervallen licentie: 

veilig en goedkoop hoogwaardig voedsel produceren

De hete hangijzers

1. Het opvolgen van de wet:
Onthoornen kalveren zonder sedatie of met pasta

(operationele doelstelling (O.D.) 4 uit de beleidsnota)           zelfs
Staarten en tanden knippen biggen                                      labels
Transport lamme runderen geven hier
Snavelkappen geen
Aantal uren licht bij varkens garantie
…

De hete hangijzers

2. Onverdoofde, chirurgische castratie van beerbiggen (O.D. 11)
Dossier sleept al lang aan en sector trekt de kar niet

Advies op: www.lne.be/alternatieven-voor-biggencastratie
Met de principeverklaring betreffende de castratie van varkens 

(2002) engageerde de varkenssector zich om in overleg met 
wetenschappelijke instellingen, dierenwelzijnsorganisaties en 
overheid zo vlug mogelijk onverdoofde biggencastratie te stoppen 
en diervriendelijkere maar tevens duurzame alternatieven ingang te 
doen vinden. In dit verband werden belangrijke streefdata naar 
voor geschoven, namelijk 2006: stopzetting van de onverdoofde
chirurgische castratie en 2009: stopzetting van chirurgische 
castratie.
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De hete hangijzers

2. Onverdoofde, chirurgische castratie van beerbiggen
Dossier sleept al lang aan en sector trekt de kar niet

Het jaartal 2018 als einddatum is Europees afgesproken in de 
verklaring van Brussel. Zie: 
https://ec.europa.eu/food/animals/welfare/practice/farm/pigs/castration_
alternatives_en. 

Dit was een afspraak tussen de belangrijke stakeholders. 
As a first step, the organisations which voluntarily signed the
declaration agreed to use prolonged analgesia and/or anaesthesia 
when performing surgical castration of pigs from 1 January 2012. 
Nevertheless castration with analgesia and/or anaesthesia is not an
alternative option.
As a second step and in the long term, surgical castration of pigs should
be abandoned by 1 January 2018.

De hete hangijzers

3. ‘Overtollige’ dieren: het feit op zich + wijze van doden:

Mannelijke eendagskuikens bij leghennen

‘Teveel’ biggen bij zeugen (ongeveer 85% wordt gespeend)

In de toekomst ook:
Mannelijke melkgeiten?
Stierkalveren Holstein?
…

De hete hangijzers

4. Beschutting voor zoogdieren en pluimvee die buiten worden 
gehouden (O.D. 10)

5. Weidegang voor koeien + kreupelheid bij productief melkvee

6. Aanpassing van de normen voor huisvesting van fokkonijnen 
(O.D. 8)

7. Verplichte bedwelming bij het slachten van volwassen 
runderen (O.D. 12)

8. Streven naar uitfasering van kooisystemen voor het houden 
van pluimvee (O.D. 14) 

De hete hangijzers

9. Dieren die levenslang opgestald worden en de bezettingsgraad 
in de hokken

10. Verveling bij dieren (zowel nutsdieren als gezelschapsdieren)
Hoofdzakelijk veroorzaakt door wegnemen noodzaak 
foerageergedrag
Nu al verplichting om afleidingsmateriaal te voorzien bij varkens
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De hete hangijzers

11. Hongergevoel bij vleeskuikenmoederdieren

12. Vangen van vleeskuikens en leghennen

13. Transport, behandeling en doden van dieren

14. Systematische keizersnede bij Dikbilrunderen

De hete hangijzers

14. Systematische keizersnede bij Dikbilrunderen

• Een probleem van instrumentalisering van dieren, niet van welzijn

• ‘Instrumentalisering’ (te weinig rekening houden met de eigen 
noden en behoeften van een bepaalde soort) staat haaks op 
‘ervaren van positieve dingen’

• Sector is gestart met een actieplan

• Belangrijk dat er wijs en voorzichtig wordt gewerkt én dat veel 
fokkers deelnemen

Dank voor jullie aandacht!

Zijn er nog vragen?


