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Amsterdam, 10 augustus 2017 

 

Aan de Tweede Kamer 

t.a.v. vaste commissie Economische Zaken 

cie.ez@tweedekamer.nl 

  

Brandbrief: Dringend verzoek tot spoeddebat om het doden en vernietigen van fipronilkippen te 

doen stoppen 

 

 

Geachte commissieleden, 

Hierbij verzoeken wij u alles in het werk te stellen om een einde te maken aan het doden en 

vernietigen van een miljoen fipronilkippen en hierover een spoeddebat te houden omdat iedere dag 

honderduizenden kippen worden vergast en vernietigd.   

Het doden en vernietigen van deze dieren is onnodig en onrechtmatig. Hoewel de rechter op het 

verzoek om een voorlopige voorziening anders heeft geoordeeld, houden wij vast aan het standpunt 

dat er geen rechtsgrond is voor het doden en vernietigen van dieren op strikt (bedrijfs)economische 

gronden, temeer daar er alternatieven zijn. In de EG verordening die gaat over het doden en ruimen 

van dieren staat bij de definitie over ruimen dat dit gebeurt wanneer de volksgezondheid, het millieu 

of het dierenwelzijn in gevaar is. Gezonde dieren waar dit alles niet bij speelt zouden niet op de 

locatie waar zij worden gehouden vernietigd mogen worden. Het gaat hierbij,  anders dan de 

pluimveesector beweert, ook nog eens dikwijls om jonge dieren. Bij ons is bekend dat vele duizenden 

jonge legkippen van 17, 21 en 30 weken oud ondertussen al onnodig vergast en vernietigd zijn.  

Wij vinden het zeer verontrustend dat de rechter tot het oordeel is gekomen dat pluimveehouders 

vrij zijn om te beslissen hun kippen op strikt bedrijfseconomische gronden te ruimen.  Dit kan duiden 

op een gerechtelijke dwaling of op een ernstig manco in de Wet Dieren en het Besluit houders van 

dieren, waardoor er een interpretatie mogelijk is die de intrinsieke waarde van dieren miskent en er 

nu een uitspraak ligt dat dieren zonder redelijk doel mogen worden gedood en vernietigd. 

Dit is onzes inziens strijdig met de wet Dieren waarin staat dat iedere inbreuk op het welzijn of de 

integriteit van het dier die verder reikt dan redelijkerwijs noodzakelijk is, wordt voorkomen. 

  

Op welke gronden de rechter het verzoek om een voorlopige voorziening heeft afgewezen is zeer 

summier toegelicht in een proces-verbaal (zie bijlage). Er is niet inhoudelijk ingegaan op onze 

bezwaren afkomstig uit de wet Dieren zoals de erkenning van de intrinsieke waarde en het ‘nee, 

tenzij’-principe. Dat maakt dat er een redelijk belang moet zijn bij het doden van een dier. Dat ook 

tot uiting komt in artikel 2.1 Wet dieren, waar is opgenomen dat het verboden is zonder redelijk doel 

pijn of letsel te veroorzaken of de gezondheid of het welzijn van een dier te benadelen. Het behoeft 

geen betoog dat het doden van een dier een benadeling van diens welzijn oplevert. 

Ons is tijdens de rechtszitting in elk geval wel duidelijk geworden dat van de zijde van de 

staatssecretaris van Economische Zaken (vertegenwoordigd door de heer Kooiman) argumenten zijn 

ingebracht die niet alleen ondeugdelijk zijn maar ook misleidend waren, zoals de vergelijking van het 

vergassen van de fipronil-kippen met het doden van eendagshaantjes. Gesuggereerd werd dat deze 

kuikens ook worden gedood, puur op economische gronden, en dat minstens de helft naar de 
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destructie zou gaan. Het is ongepast om een grove misstand te gebruiken om een andere misstand 

goed te praten. Beide werkwijzen zijn onacceptabel. Bovendien is het niet correct dat 50% van de 

kuikens vernietigd wordt: 95% van de eendagshaantjes vindt een bestemming als diervoer. 

 

Ook werd van de zijde van de staatssecretaris aangevoerd dat het vergassen een diervriendelijke 

methode is. Dit is een onjuiste voorstelling van zaken. Het vergassen is in het kader van het ruimen 

bij een dierziekte (een noodsituatie die geen ruimte laat voor het laten leven van de dieren) als het 

meest effectief en het minst dieronvriendelijk aangemerkt.  

Wij staan niet alleen in het feit dat wij het ruimen van gezonde dieren verwerpelijk vinden. Ook 

bekende buitenlandse dierenbelangenorganisaties spreken in de media schande over het feit dat de 

Nederlandse overheid het toestaat om gezonde dieren massaal te vergassen en vernietigen. En ook 

de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde is hier zeer duidelijk over. In hun 

onlangs verschenen verklaring stelt zei: “Het ruimen van de ‘gezonde’ dieren op de besmette 

bedrijven is volgens de KNMvD niet de gewenste oplossing.”  De KNMvD stelt dat ruien een optie zou 

kunnen zijn als daarbij het dierenwelzijn geborgd wordt.  

 

Rol overheid 

Vijf dierenbelangenorganisaties hebben bij de staatssecretaris op 2 augustus een verzoek ingediend 

om handhavend op te treden tegen de pluimveehouders die overgaan tot het doden en vernietigen 

van fipronilkippen. Ons is gebleken dat het ministerie van Economische Zaken volop medewerking 

verleent aan deze pluimveehouders door een ruimingsprotocol met hen af te spreken en dit telkens 

goed te keuren. Volgens dat protocol dient het doden en vernietigen van de fipronilkippen bij het 

ministerie te worden gemeld en heeft er toezicht plaats op de afvoer van de dode dieren. Het 

ministerie ziet dus niet alleen af van handhaving, er wordt medewerking verleend aan een correct 

verloop van het doden en vernietigen van fipronilkippen.  

In plaats van mee te werken aan het doden, zouden de pluimveehouders die door de overheid op 

slot zijn gezet, door de staatssecretaris gesommeerd moeten worden de kippen te behandelen.  

Het doden van de fipronilkippen wordt extra onverteerbaar als we weten dat de fipronileieren 

mogelijk al door een gebrekkige controle van de NVWA een jaar in de schappen liggen. Toepassing 

van het verboden bestrijdingsmiddel is onverantwoord lang doorgegaan. Wij vinden dat de kippen 

daar niet de dupe van mogen worden. Het mag niet zo zijn dat hierdoor een miljoen dieren nodeloos 

de dood vinden. 

 

Daarbij is van belang dat artikel 5.10 lid 2 van de Wet dieren bepaalt dat dat de staatssecretaris een 

behandelverplichting kan opleggen ten aanzien van dieren waarbij niet aan het bepaalde bij of 

krachtens de wet wordt voldaan. Voorts kan op basis daarvan een verbod op het doden van 

dergelijke dieren worden opgelegd. Zoals gezegd bepaalt artikel 1.3 Wet dieren dat bij elk besluit op 

basis van de wet de intrinsieke waarde in acht genomen moet worden. Gelet daarop en gelet aldus 

dat voorkomen moet worden dat dieren zonder enig redelijk doel gedood worden, verzoeken wij 

dringend om de staatssecretaris te laten te besluiten dat de kippen die met Fipronil in aanraking zijn 

gekomen behandeld dienen te worden en/of te bepalen dat die kippen op grond van artikel 5.10 lid 2 

onder f Wet dieren, niet mogen worden gedood. 

Samenvattend: 

Wij verzoeken u een spoeddebat te houden om zo een einde te kunnen maken aan het doden en 
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vernietigen van fipronilkippen door de staatssecretaris op te roepen zijn medewerking hieraan stop 

te zetten en over te gaan tot handhaving.  

  

Met vriendelijke groeten, 

 

Sandra van de Werd 
Comité Dierennoodhulp 
Postbus 94724 
1090 GS Amsterdam 
 
Anne Hilhorst 
Stichting Wakker Dier 
 
Hans Baaij 
Stichting Dier & Recht 
 
Jinke Hesterman 
Levende Have 
 
Geoffrey Deckers 
Een DIER Een VRIEND 
 
Bep de Boer  
Rechten voor al wat leeft 
 
Hanno Berger 
Stichting Dierennood 
 
Arabella Burgers, Anne Hanssen en Frederieke Schouten, 
Initiatiefnemers van Caring Vets 
 
 

 

 

 

 


