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Dat onze Vlaamse minister Ben Weyts, ook bevoegd voor dierenwelzijn, niet stil zit en zich onmiskenbaar 
laat adviseren door de vrienden van de dierenrechtenorganisaties, dat weten we. In zijn beleidsbrief dieren-
welzijn voor de huidige regeerperiode sprak hij eind vorig jaar zijn ambitie uit om met zijn beleid het voor-
beeld voor Europa te willen zijn, in tegenstelling tot andere ministers en de minister-president, die duidelijk 
aangaven om het ander Vlaams beleid hoog in de Europese ranking te willen krijgen, zonder meteen de 
primus inter pares te moeten zijn. “Vlaanderen moet binnen de Europese Unie het voortouw nemen voor 
meer dierenwelzijn” omschreven minister Weyts en zijn adviseurs hun brandende ambitie voor het Vlaams 
dierenwelzijnsbeleid.

De eerste operationele doelstelling in de beleidsbrief is het opmaken van een Vlaamse Codex voor Dieren-
welzijn, waarbij alle bestaande regelgeving op Europees en Vlaams niveau zou moeten samengebracht worden. Op zich hebben we 
daar geen probleem mee, maar de eenzijdige opmaak van de Codex baart ons zorgen. We vernamen immers uit betrouwbare bron 
dat er achter de schermen aan de Codex gewerkt wordt in nauw overleg met GAIA als belangrijkste dierenrechtenorganisatie. Dat 
gebeurt op vandaag zonder enig overleg met actoren die dagdagelijks moeten omgaan met de regelgeving en er ook op afgerekend 
worden, zoals de landbouwsector, de transport- of slachthuissector. Wat we wel weten is dat de vrienden uit de dierenrechtenwe-
reld teksten op tafel leggen met een behoorlijke impact op de reguliere werking van een landbouwbedrijf of bij andere schakels in 
de dierlijke sector. Opnieuw is dit een miskenning van ons als belanghebbende, ook deze redactie van regelgeving gebeurt zonder 
enige vorm van overleg met de sectoren zelf, niettegenstaande de minister in zijn beleidsbrief zelf duidelijk aangeeft dat één en 
ander pas zal op de rails gezet worden na overleg met de betrokken actoren, een economische impactmeting en mits flankerende 
maatregelen en redelijke termijnen. 

Wat ons betreft bestaat “overleg met de betrokken actoren”, zoals de minister het zelf omschrijft, niet uit het slaafs aanvaarden 
van voorgekauwde teksten. Dit kan en moet anders gebeuren en het kan veel dynamischer en vooral pro-actiever, georganiseerd 
worden met inbreng van pro’s en contra’s vanuit het veld, los van ideologische ingevingen. De Raad voor Dierenwelzijn wordt 
op vandaag ook niet betrokken als adviesorgaan, net zoals de Strategische Adviesraad voor landbouw- en visserij (SALV) tot op 
heden niet om haar mening gevraagd werd, terwijl de raad de voorgaande jaren verschillende keren dierenwelzijn als onderwerp 
van advies behandelde.

In de beleidsbrief werd ook gewag gemaakt van een heus Vlaams dierenwelzijnslabel, naar Nederlands model van het Beter Leven 
Keurmerk. De gesprekken die de door minister Weyts aangestelde consultant, Piet Vanthemsche, voerde, liggen al een hele tijd 
achter de rug en wachten op een vervolg onder vorm van een neerslag van zijn analyse en aanzet tot concrete aanbevelingen.  Het 
Nederlandse model heeft op vandaag weinig of geen meerwaarde voor onze veehouders. Wanneer we de Belgische sectorgidsen 
en de lastenboeken in de verschillende sectoren overlopen, dan zien we in alle sectorgidsen na te leven punten die expliciet over 
dierenwelzijn gaan en conform alle geldende Europese regels zijn. 

Wij zitten echt niet te wachten op nóg een bijkomend lastenboek of label, waar we wel op wachten is een uitnodiging van de mi-
nister om zijn intenties die uitgesproken werden in zijn beleidsbrief ten gronde te bespreken vooraleer er uit het niets nieuwe zaken 
op ons afkomen.

Hendrik Vandamme, landbouwer-voorzitter Algemeen Boerensyndicaat, op zoek naar respect.
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de voorzitter

Dierenwelzijnsregels sluiks aangescherpt?


