Weyts wil welzijn van legkippen in kaart brengen
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Er komt een monitoringsysteem om het welzijn van legkippen te evalueren. Dat heeft Vlaams minister voor
Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) aangekondigd. Het gaat om een benchmark waarbij legkippenhouders
kunnen nagaan hoe ze scoren op vlak van dierenwelzijn in vergelijking met hun collega’s. “Op die manier
stimuleren de sterke bedrijven de zwakkeren en gaat het globaal niveau van dierenwelzijn omhoog”, klinkt het.
Weyts voorziet voor dit monitoringssysteem een investering van 800.000 euro.
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Het systeem wordt ingevoerd omdat dierenwelzijnsproblemen niet altijd makkelijk te detecteren zijn op pluimveebedrijven.
“Door de praktische organisatie van een pluimveebedrijf en door de grote aantallen legkippen op één bedrijf blijven
bepaalde fenomenen soms onopgemerkt”, aldus de minister. Volgens hem is het mogelijk om terugkerende fenomenen in
kaart te brengen door kippen te screenen aan de slachtlijn. “Een adequaat monitoringsysteem kan verborgen gebreken aan
het licht brengen.”
Het is de bedoeling dat de screening gebeurt voor alle types bedrijven, of ze nu hun dieren houden in verrijkte kooien, met
vrije uitloop of in scharrelstallen. Het systeem moet in staat zijn om onopgemerkte problemen te detecteren aan de
slachtlijn. Er komt ook een benchmark waarbij de prestaties van een individueel bedrijf kunnen afgezet worden tegenover
de prestaties van de rest van de sector. “We hopen dat we met dit monitoringsysteem een wetenschappelijk instrument in
handen krijgen om pluimveebedrijven en transporteurs te belonen of te bestraffen”, zegt de minister.
Volgens hem is in het buitenland al bewezen dat zo’n aanpak zijn vruchten afwerpt. “Daarom heb ik de opdracht gegeven
om een gelijkaardig systeem te ontwikkelen dat al op korte termijn opgezet kan worden. Sommigen zullen dit belachelijk
vinden, maar ik vind dat we al het mogelijke moeten doen om het welzijn te verbeteren van élk dier, of het nu gaat om
honden of kippen”, stelt Weyts. Eerder deze week liet hij zich in de marge van de voorstelling van zijn beleidsbrief al
ontvallen dat, als het van hem afhangt, er in België een verbod komt op het houden van kippen in verrijkte kooien.
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