DierAnimal
Een minister van Dierenwelzijn die niet bevoegd is voor Landbouw? Ja.
Toelichting DierAnimal: “Dierenwelzijn moet uitdrukkelijk in de titulatuur blijven van de
volgende ministers en de fokkerijreglementering zou geen bevoegdheid mogen zijn van
Landbouw.”
Een einde aan het houden van kippen in kooien? Ja.
Toelichting DierAnimal: “Wij willen geen conventionele of verrijkte kooien. Omdat wij
geen grotere kooien willen, maar lege kooien. De partij wil een onmiddellijk verbod op
kippen gehouden in legbatterijen en in gesloten hangars met vrije uitloop, de
zogenaamde semi-intensief gehouden hennen. Er moet dringend een einde gesteld
worden aan het houden van kippen in legbatterijen of in een beperkte afgesloten ruimte,
die nooit het natuurlijk daglicht zien en die in de meest afschuwelijke omstandigheden
worden gehouden met het licht 24u/24u aan. Houders van kippen zullen hun activiteiten
alleen kunnen verderzetten in de open lucht.”
Een verbod op onverdoofd slachten in Brussel? Ja.
Toelichting DierAnimal: “Wij geloven dat geen enkel geloof en geen enkele cultuur
methoden kan legitimeren om een dier pijn te doen. Wij zijn van mening dat ieders
overtuigingen gerespecteerd moeten worden, zolang ze niet schadelijk zijn voor andere
soorten (mens en dier en natuur in het algemeen).”
Een verbod op de chirurgische castratie van biggen? Ja.
Toelichting DierAnimal: “Wij zijn volledig van mening dat de chirurgische castratie van
biggen verboden moet worden en dat het één van de eerste stappen in de volgende
legislatuur moet zijn.”
Dieren opnemen in de grondwet? Ja.
Toelichting DierAnimal: “België moet zich aanpassen aan de meest ambitieuze wetgeving
in onze geopolitieke omgeving. Daarom willen wij in de Grondwet, evenals in het
Burgerlijk Wetboek en alle daarmee verband houdende wetgeving, de inherente status
van dieren wijzigen, zodat hun belangen, waardigheid en gevoeligheid worden erkend.
Als eerste stap moet het respect voor en de waardigheid van alle levende wezens, in de
Belgische grondwet worden verankerd. Het resultaat is een erkenning van hun subjectieve
recht op leven. Wij zijn van mening dat de bescherming van het leven en in het bijzonder
het welzijn van dieren een fundamentele waarde van de Belgische samenleving is, die
erkend moet worden in haar hoogste instellingen en een plicht van de staat moet
worden. Vervolgens zou tegelijkertijd een wijziging van het Belgisch Burgerlijk Wetboek

moeten worden geïnitieerd, zodat dieren worden beschouwd als levende wezens met
gevoeligheid en bewustzijn, die een derde categorie van niet-menselijke personen
vormen, perfect gedifferentieerd van menselijke personen en goederen. De categorie die
in het Burgerlijk Wetboek is voorbehouden aan dieren als niet-menselijke personen met
hun eigen rechten, moet vergezeld gaan van een specifieke wettelijke regeling.”
Een verbod op kermispony’s in Vlaanderen? Ja.
Beschutting voor alle dieren op de wei? Ja.
Toelichting DierAnimal: “Dat is zelfs één van de minimale vereisten. Alle dieren in de
veehouderij krijgen het recht op vrije uitloop en hebben buiten ook voldoende
schuilmogelijkheden. In de stal beschikken dieren over voldoende ruimte, stro en
afleidingsmateriaal. Nieuwe stalsystemen worden eerst getest op dierenwelzijns- en
milieueffecten voordat ze in de praktijk mogen worden gebruikt. Bestaande stallen krijgen
zo’n audit met terugwerkende kracht.”
Een beleid rond dierproeven met het oog op een geleidelijke vermindering? Ja.
Toelichting DierAnimal: “Parallel met financiële steun voor het ontwikkelen van
alternatieve testmethoden zullen er als overgangsmaatregel langs politieke weg objectieven
moeten worden vastgelegd om het aantal gebruikte dieren substantieel te verlagen. De
partij wil ook de protocollen voor goedkeuring van alternatieve testmethodes
vereenvoudigen. België zet zich ook in voor een versnelling van een internationale
erkenning en toepassing van proefdiervrije onderzoeks-en testmethoden. Onderzoek zal
niet mogen worden verplaatst naar andere landen waar de wetgeving op de laboratoriumen proefdieren niet evenredig is geëvolueerd; Onderzoek met primaten (waaronder
mensapen) wordt zo snel mogelijk verboden; Er komt een plan, met “strikte timing” om de
nog bestaande onderzoekscentra met apen in België zo spoedig mogelijk te sluiten;
Herhaling van dierproeven moet absoluut worden vermeden. Aanvragen voor dierproeven
moeten strenger worden en een aanvraag indienen kan enkel na een uitgebreid
literatuuronderzoek. Zolang er nog dierproeven gedaan worden is internationale datauitwisseling via een openbare databank verplicht. Er komt een einde aan het fokken en
doden van proefdieren die in voorraad worden gehouden; Het wordt mogelijk dat een
rechter de naleving van de wetten op de dierproeven kan toetsen; Burgers en
maatschappelijke organisaties krijgen mogelijkheden om vooraf bezwaar te maken tegen
voorgenomen dierproeven; Biotechnologie bij dieren en genetische manipulatie en klonen
wordt verboden.
Het gebruik van primaten, honden en katten voor dierenproeven afbouwen via een
concreet stappenplan? Ja.
Toelichting DierAnimal: “Wij zijn bovenal van mening dat ook een muis of een rat het niet
verdient om meer te lijden dan een hond, een kat of een primaat. Het is duidelijk dat het

gemakkelijker is om het publiek te overtuigen aan de hand van deze laatste dieren, want
honden en katten zijn de huisdieren bij uitstek in de Westerse landen, en de aap doet ons
in veel opzichten denken aan de mens.”
Een verbod op dierproeven voor huishoudproducten? Ja.
Toelichting DierAnimal: “Het is bij uitstek op het vlak van huishoudproducten dat veel van
dat onderzoek met proeven op dieren totaal overbodig is, omdat de meeste van die
nieuwigheden op zich totaal geen toegevoegde waarde hebben voor ons welzijn, maar
gewoon grillen zijn van een op winstbejag gebaseerd economisch model.”
Wetgeving aanpassenom meer welzijn te creëren voor vleeskippen? Ja.
Toelichting DierAnimal: Principieel is het uitgangspunt van DierAnimal dat dieren in
vrijheid moeten kunnen leven. Daar waar besloten wordt om dieren te houden voor
productie, zal aan een aantal basisvoorwaarden moeten worden voldaan. De partij gaat
bij de formulering van deze voorwaarden uit van de vijf algemeen geaccepteerde
basisrechten voor dieren, zoals gedefinieerd door het Britse Dierenwelzijnscomité
Brambell in 1965. Dieren hebben recht op: afwezigheid van honger, dorst en onjuiste
voeding; een aangepaste huisvesting; afwezigheid van pijn, verwondingen en ziektes; de
mogelijkheid om hun natuurlijke soorteigen gedrag te vertonen; afwezigheid van angst en
chronische stress. Op Europees niveau geeft de richtlijn 98/58/CE van de raad van de
Europese gemeenschap omtrent de bescherming van dieren in veehouderijen immers
geen specifieke instructies voor omgang met dieren. Er wordt in deze richtlijn
doorverwezen naar de nationale wetgeving van de individuele lidstaten.
Minstens een uitdoofbeleid op het houden van dolfijnen in gevangenschap? Ja.
Toelichting DierAnimal: “DierAnimal wil dat geen enkel dier nog voor amusement wordt
gebruikt. En dat geldt ook voor de walvisachtigen die in het enige nog resterende
dolfinarium in België worden vastgehouden. DierAnimal eist dat alle zeedieren die dit park
huisvest in vrijheid worden gesteld door ze over te brengen naar een opvangcentrum voor
rehabilitatie,
ten
laatste
tegen
2020.
In
afwachting
worden
alle
voorplantingsprogramma’s onmiddellijk gestopt.
De gewesten moeten het onderzoek naar en het opschalen van kweekvlees stimuleren? Ja.
Toelichting DierAnimal: “Hoewel we geloven dat de mens geen dierlijke eiwitten nodig
heeft om in goede gezondheid te leven, begrijpen we dat het plantaardig maken van
voedsel een proces is dat in fases moet gebeuren. Het zal voor toekomstige generaties
waarschijnlijk duidelijker zijn (ook om onze ecologische voetafdruk te verkleinen), maar
voor de huidige generatie is een geleidelijke overgang noodzakelijk. Kweekvlees is een
zeer goed alternatief omdat het slechts een paar dieren nodig heeft die een fatsoenlijk
leven kunnen leiden zonder dat ze geslacht moeten worden. Steeds meer starters in

Europa (Nederland, Israël) en de Verenigde Staten zien hierin een toekomst. DierAnimal
ondersteunt in principe alle acties die bijdragen tot het beperken van het dierenleed.”
Een einde aan het doden van pasgeboren mannelijke kuikens? Ja.
Toelichting DierAnimal: “DierAnimal wil een ogenblikkelijk verbod op het sexen van
pasgeboren kippen- en eendenkuikens. In de kippenhouderij worden de mannelijke
kuikens na het uitkomen uit het ei levend vermalen, vergast of verdronken omdat ze geen
eieren leggen (in het geval van de eierindustrie) of omdat ze niet snel genoeg groeien
(voor de kippenvleesindustrie). In de foie grasindustrie zijn het de vrouwelijke
eendenkuikens die worden gedood omdat hun lever kleiner blijft.”
Een handelsverbod voor bont en foie gras? Ja.
Toelichting DierAnimal: “Wij zijn het er volledig mee eens dat een verbod van een type
handelswaar op het eigen grondgebied niet belet dat dezelfde producten op ons
grondgebied worden geïmporteerd en op de markt worden gebracht. Dat geldt
bijvoorbeeld voor foie gras, bont- en vederproducten maar ook andere types producten
zoals eieren van kooikippen en alle derivaten daarvan. De partij wil in de eerste plaats een
verbod op de bouw en exploitatie van nieuwe kwekerijen voor bont of dons en een verbod
op uitbreiding van bestaande installaties. Bestaande kwekerijen dienen zo snel mogelijk
te worden gesloten, zonder financiële compensaties. Import, export, doorvoer en
verkoop van alle soorten bont van dierlijke oorsprong zal, naar het voorbeeld van
Californië, worden verboden op Europees niveau. In afwachting van dit verbod worden
dierlijke bontproducten afkomstig van buiten de EU extra zwaar belast. Er wordt op het
vlak van bontachtige producten veel geknoeid met etikettering. Zo wordt geïmporteerd
bont afkomstig van honden en katten verkocht als synthetisch bont. Daarom moeten de
normen en de controle van correcte etikettering van bontachtige producten worden
verscherpt. Ganzen- en eendenkwekerijen voor foie gras worden gesloten en verboden,
want dwangvoederen is op zich al dierenmishandeling. De staat zal de producenten
begeleiden en helpen in hun reconversie naar een ethische sector die respect heeft voor
alle levende wezens. Verkoop en productie van foie gras worden verboden.”
Een Europese Commissaris voor Dierenwelzijn? Ja.
Toelichting DierAnimal: “Wij roepen de Commissie zelfs op om een commissaris voor
dierenbescherming te benoemen, om zo het daadwerkelijk engagement aan te gaan om
dieren daadwerkelijk te beschermen tegen misbruiken. De situatie van de dieren moet op
ons grondgebied, maar ook op Europees niveau worden verbeterd. De EU-landen moeten
deze belangrijke punten harmoniseren.”
Een Europees verbod op het dwangvoederen van eenden en ganzen voor foie gras? Ja.
Toelichting DierAnimal: “Wij zijn uiteraard voor een verbod met onmiddellijke ingang.

Een Europese harmonisatie voor het verbod op dwangvoederen zou zelfs gemakkelijk
haalbaar zijn als rechtvaardiging voor deze richtlijn. Veel Europese landen hebben deze
horrorpraktijk immers al verboden. Ons land heeft vooruitgang geboekt en belooft de
weinige overgebleven foie grasboerderijen te verbieden. Maar nogmaals, zolang andere
landen dit soort praktijken blijven toepassen, zal het zonder in- en uitvoervoerverbod
ingewikkeld blijven.”

