Het standpunt van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde
(KNMvD) inzake “Massaal doden en destrueren van gezonde dieren in het kader van
dierziektebestrijding?”, aan de Raad voor dierenaangelegenheden voor commentaar
toegezonden op 17 november 2000.
Betreffende bovengenoemd standpunt van de KNMvD heeft de Raad het volgende
overwogen:
De Raad kan zich in algemene zin vinden in het standpunt van de KNMvD. Het massaal
doden van dieren in het kader van de bestrijding van een besmettelijke dierziekte dient, ook
naar de mening van de Raad, zorgvuldig te worden afgewogen en aan strikte voorwaarden te
zijn gekoppeld. De hierna volgende opmerkingen dienen gezien te worden als punten ter
verduidelijking.
Het had aanbeveling verdiend om niet alleen in de titel, maar ook op een aantal plaatsen in de
tekst duidelijk aan te geven dat het standpunt betrekking heeft op het massaal doden van
gezonde dieren in het kader van de bestrijding van een dierziekte. Op sommige plaatsen in de
tekst wordt de indruk gewekt dat het standpunt een wijdere strekking heeft en, bijvoorbeeld,
ook betrekking zou hebben op het massaal doden van dieren voor de slacht.
De zin “Het gezonde dier heeft er geen belang bij om op zeer jonge leeftijd gedood te
worden” (pag. 5, hfst. 8, ad 1, laatste zin) is wat ongelukkig geformuleerd. De Raad wil deze
zin graag lezen als “Het kiezen voor het doden op jonge leeftijd kan niet worden
beargumenteerd vanuit het belang van het dier”.
De vertegenwoordigers van het bedrijfsleven zouden graag zien dat het standpunt ten aanzien
van markervaccins (pag.5, derde alinea van onder) harder geformuleerd zou worden. Niet
alleen het ter beschikking krijgen van markervaccins dient te worden gestimuleerd, maar ook
het gebruik, indien nodig, van deze vaccins voor noodvaccinaties. Daarom zal hard gewerkt
moeten worden aan het verkrijgen van de daarvoor vereiste Europese toestemming.
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