Het standpunt van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) inzake
“Castratie van varkens: doen of laten?”, aan de Raad voor dierenaangelegenheden voor commentaar
toegezonden op 28 oktober 1999
Betreffende bovengenoemd standpunt heeft de Raad het volgende overwogen:
De Raad onderschrijft het standpunt van de KNMvD dat de huidige praktijk van onverdoofd, chirurgisch
castreren van varkens op termijn moet worden uitgebannen. Eveneens onderschrijft de Raad dat chirurgisch
castreren onder verdoving geen haalbaar alternatief is. Ook het standpunt van de KNMvD dat de
immunocastratie van varkens als uiteindelijke oplossing moet worden afgewezen, wordt door de Raad gedeeld.
De Raad ziet, net als de KNMvD, als grootste probleem om tot beëindiging van castratie van varkens in ons land
te komen het gegeven dat varkensvlees voornamelijk een exportproduct is en dat de weerstand om vlees af te
nemen van niet-gecastreerde beren in een aantal exportlanden, in het bijzonder Duitsland, groot is. Een
voorlichtingscampagne, waarvan in paragraaf 7, tweede punt, sprake is, zou, aldus de Raad, daarom zeker over
de landsgrenzen moeten reiken.
Afschaffing van castratie verdient, aldus het standpunt van de KNMvD (derde aanbeveling in paragraaf 7),
ondersteuning via regelgeving op basis van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Naar het oordeel van
de Raad is het sterk aan te bevelen om uitbanning van varkenscastratie na te streven via Europese regelgeving.
Een belangrijke stap in de goede richting zou gezet kunnen worden als Europese regelgeving terzake van
castratie uit de veterinaire regelgeving wordt gehaald en ondergebracht wordt in kwaliteits- en
welzijnsregelingen. Overigens merkt de Raad op dat dit, ook zonder een verbod op castratie, gewenst is.
Castratie betreft immers geen gezondheidsprobleem.
De Raad realiseert zich dat het streven naar regelgeving op Europees niveau een moeizaam en traag proces zal
blijken. Hij dringt er dus bij al zijn leden op aan om hun Europese contacten te benutten om dit proces zo veel
mogelijk te versnellen.
Aangezien het afzetprobleem voor niet-gecastreerde beren speciaal op de Duitse markt speelt, zouden ook
bilaterale gesprekken met vertegenwoordigers van de Duitse overheid, sector, dierenbescherming en
dierenartsen tot de oplossing van het probleem kunnen bijdragen. Ook bij het totstandkomen hiervan kunnen de
leden van de Raad een belangrijke rol spelen.
De Raad hoopt met het vorenstaande een bijdrage te leveren aan het, op termijn, beëindigen van in elk geval de
nu gebruikelijke en welzijnsbelastende praktijk van onverdoofde chirurgische castratie van varkens.
Den Haag, 21 december 1999
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