> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Binnenhof 4
2513 AA ’s-GRAVENHAGE

Directoraat-generaal Agro
Directie Dierlijke Agroketens en
Dierenwelzijn
Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag
Postadres
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
Factuuradres
Postbus 16180
2500 BD Den Haag
Overheidsidentificatienr
00000001003214369000

Datum
Betreft

3 februari 2014
Beantwoording vragen over de ontwikkeling van stapelbakstallen

Geachte Voorzitter,
Hierbij doe ik u toekomen de antwoorden op de vragen het lid Thieme (Partij voor
de Dieren) over de ontwikkeling van stapelbakstallen (ingezonden 30 december
2013).
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1
Kent u het bericht “Schippers levert met Hy-Care een slechte dienst aan imago
van de varkenssector”?1
Antwoord
Ja.
2
Kunt u bevestigen dat binnen dit systeem de zeug met haar biggen in kunststoffen
bakken worden gehouden? Hoe beoordeelt u deze vorm van huisvesting van
dieren?
Antwoord
In dit houderijconcept worden de kraamzeug en haar biggen gehouden in
verplaatsbare hokken met kunststofwanden en gedeeltelijke kunststofroosters.
Deze inrichting komt ook voor in de reguliere zeugenhokken, waaronder het
Prodromi kraamhok, die niet verplaatsbaar zijn. De verplaatsbare hokken met de
kuntstofwanden en -roosters hebben het voordeel dat zij goed te reinigen zijn.
3 en 5
Kunt u bevestigen dat dit systeem via een lopende band de varkens in deze
kunststoffen bakken vervoert? Kunt u bevestigen dat de verzorging van de
varkens via de lopende band verloopt, waarbij de boer zich niet meer hoeft te
verplaatsen? Hoe beoordeelt u deze mechanische vorm van omgang met dieren?

1

Boerderij Vandaag, 15 november 2013.
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Kunt u bevestigen dat de bigbakken met een vorkheftruck gestapeld worden,
zoals in magazijninstellingen ook wordt gedaan? Hoe beoordeelt u deze
omgangsvorm met biggen in termen van dierenwelzijn en ethiek?
Antwoord op de vragen 3 en 5
De Hy-care kraamhokken worden getransporteerd door de hokken op een shuttlewagentje te plaatsen. Deze shuttle rijdt onder het hok, lift het hok enkele
centimeters op en rijdt daarna weg met het hok. Het behoort tot de
mogelijkheden dat op deze wijze de verplaatsbare hokken in meerdere lagen
worden geplaatst.
Het hok met de dieren wordt op deze wijze naar de dierverzorger gebracht in
plaats van dat de dierverzorger naar het hok toekomt. Deze nieuwe werkwijze
maakt een hygiënische verzorging van de dieren mogelijk tijdens de kraam- en
biggenopfokfase. Dit concept maakt het mogelijk dat met een aangepaste
hokinrichting (zoals een Prodromi kraamhok) en aangepast management
(speenleeftijd, klimaatregulering) het dierenwelzijn verbeterd wordt ten opzichte
van reguliere stallen. Verder verwijs ik naar het antwoord op vraag 6.
4
Kunt u bevestigen dat bij het reinigen van deze bigbakken, de bak gekiept wordt
waarbij de biggen naar beneden rollen, wat het makkelijker maakt om de
onderkant van de bak schoon te krijgen? Hoe beoordeelt u deze omgangsvorm
met biggen in termen van dierenwelzijn en ethiek?
Antwoord
Nee. Voordat de kraamhokken worden gewassen in een aparte wasmachine zijn
de biggen handmatig uit de hokken gehaald.
Het is wel mogelijk dat hokken met dieren onder een lichte helling worden
geplaatst tijdens de verzorging. Dit vergemakkelijkt de verzorging van de dieren,
bevordert de hygiëne en vermindert het risico op verspreiding van
ziekteverwekkers. Bij een zorgvuldige werkwijze zie ik geen bezwaren voor het
dierenwelzijn. Verder verwijs ik naar het antwoord op vraag 6.
6
Deelt u de mening van de Dierenbescherming dat de ontwikkeling van
stapelbakstallen onethisch is, niet zal kunnen rekenen op maatschappelijk
draagvlak en bijdraagt aan een negatief imago van de varkenssector? Zo ja, kunt
u aangeven op welke wijze u de ontwikkeling van stapelbakstallen denkt te
ontmoedigen? Zo nee, kunt u aangeven op welke wijze een stapelbakstal binnen
uw visie van integraal duurzame stallen past?
Antwoord
Voorwaarde is dat de Hy-care stal moet voldoen aan vigerende wet- en
regelgeving. De Hy-care stal bevat elementen die potentieel voordeel kunnen
hebben voor de reductie van antibiotica, diergezondheid, stalklimaat en milieu.
Daarmee speelt dit nieuwe concept, waarvan een eerste prototype is ontwikkeld,
in op de ontwikkeling van de integraal duurzame stallen van de varkenshouderij.
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Tegelijkertijd kan een dergelijk potentiële systeeminnovatie ook tot gevolg
hebben dat er in de varkenshouderij sprake is van verdere industrialisatie waarbij
varkens in een sterk technologische omgeving worden gehouden. Vanuit
maatschappelijke acceptatie en ethisch oogpunt moet een dergelijke ontwikkeling
nader worden bezien. Dergelijke vraagstukken moeten ook voor de sector een
belangrijk aandachtspunt zijn bij de verdere verduurzaming van de sector.

(w.g.)

Sharon A.M. Dijksma
Staatssecretaris van Economische Zaken
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