Aan: De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Betreft: Advies Stuurgroep ‘verbod op doden van ééndagshaantjes’
In juni 2021 is de motie van Boswijk en Beckerman1 in de Tweede Kamer aangenomen die de
regering verzoekt onderzoek te doen hoe en op welke termijn een verbod op het doden van haantjes
ingevoerd kan worden, overwegende dat dit op een manier gebeurt die goed is voor dier, boer en
consument. Naar aanleiding hiervan is een Stuurgroep opgericht met als doel tot een gezamenlijk
advies te komen aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) hoe deze motie
ingevuld kan worden. De Stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de pluimveesector (LTO
Nederland (LTO), Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP), Anevei, Centrale Organisatie van
Broedeieren en Kuikens (COBK)), en de Dierenbescherming. Het Ministerie van LNV zit deze
Stuurgroep voor.
De leden van de Stuurgroep delen een gemeenschappelijk doel, namelijk het substantieel
verminderen van het aantal gedode ééndagshaantjes, en hopelijk op termijn het zelfs kunnen
stoppen ervan. Allen erkennen dat er een motie ligt vanuit de Tweede Kamer die vraagt om een
verbod op het doden van ééndagshaantjes, een van de overwegingen daarbij is dat het op een
manier moet gebeuren die goed is voor dier, boer, milieu2 en consument. Tevens erkennen de leden
dat een verbod enkel op effectieve wijze vormgegeven kan worden wanneer er een goede oplossing
gevonden kan worden voor fundamentele belemmeringen zoals deze naar voren zijn gekomen in het
rapport ‘Scenario’s bij het vraagstuk het doden van ééndagshaantjes bij legrassen’.3 De sector en
eventuele andere betrokkenen dienen voldoende tijd te krijgen om deze belemmeringen weg te
nemen.
Met inachtneming van bovenstaande, luidt het advies:
Het doel is het aantal gedode ééndagshaantjes substantieel te verminderen. Een verbod is een
middel daartoe, niet het doel op zich. LNV zal in overleg met de Stuurgroepleden een duidelijk doel
stellen met welk percentage het aantal gedode ééndagshaantjes in 2026 ten minste moet zijn
afgenomen. De sector is verantwoordelijk voor het opstellen van een plan van aanpak op welke
manier zij hiertoe verwachten te komen en wat hiervoor nodig wordt geacht. Op deze manier
kunnen belemmeringen weggenomen worden, en is er ruimte voor het creëren van een marktvraag.
Ook botst dit scenario niet met eventuele Europese wetgeving die volgt uit de herziening van de
dierenwelzijns-regelgeving, waarvan de voorstellen eind 2023 worden verwacht.
Wanneer het gestelde doel niet wordt behaald, zal er per 2028 een verbod komen op het doden van
ééndagshaantjes op een manier die goed is voor dier, boer en consument, tenzij uit evaluatie in 2026
blijkt dat ondanks voldoende inspanning dit geen haalbaar geachte termijn is. Parallel zal door LNV
conceptwetgeving voorbereid worden in samenspraak met de Stuurgroepleden op welke wijze een
mogelijk verbod vormgegeven wordt.
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