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Geachte heer, mevrouw,
Het Nederlandse eierschandaal is een strafzaak, waarbij Fipronil, dat illegaal is voor het gebruik in
legkip boerderijen, in het geheim werd toegevoegd aan een schoonmaakmiddel genaamd DEGA
16, dat vervolgens weer werd verkocht als een wondermiddel tegen rode bloedmijt. Deze zaak
wordt nu behandeld en moet als een misdrijf los staan van de kwestie van dierenrechten.
Niettegenstaande is dit schandaal het zoveelste voorbeeld van een bio-industrie die openstaat voor
ziektes, epidemieën en plagen door de manier en de aard van de hedendaagse
landbouwmethoden: overbevolking en stress. Het is het zoveelste bewijs dat goede
landbouwpraktijken hand in hand zouden moeten gaan met dierenrechten. Slechte praktijken
leiden tot de schending van dierenrechten en hun welzijn en dat leidt weer tot de uitbraak van
plagen en ziektes in omstandigheden waar het bijna niet mogelijk is om deze uitbraken te
vermijden en te bestrijden.
De gehele visie van de veeteelt zou herzien moeten worden, met de erkenning dat veiligheid en
gezondheid van de mens niet meer losgekoppeld kunnen worden van zorg voor het dier en hun
welzijn.
Volgens ons moet in dit specifieke geval nu vooral de vraag worden aangepakt hoe deze rode
bloedmijt besmettingen, die een énorm welzijnsprobleem zijn voor kippen, in de toekomst te
bestrijden? Er zijn meer dan 300 miljoen legkippen in de EU. Een studie van de Universiteit van
Wageningen suggereert dat zich in méér dan 80% van de legkip boerderijen in de EU een rode
bloedmijt besmetting bevindt. Het is daarom een belangrijk probleem voor diergezondheid en
-welzijn waarvoor een oplossing moet worden gevonden die effectief is voor de hennen en niet
schadelijk is voor de mens.
Het is een probleem dat al heel lang bestaat. Waarom is hier niet véél eerder iets aan gedaan? En
zou het mogelijk kunnen zijn dat er voor dit probleem niet veel aandacht is geweest omdat er
geen direct commercieel belang voor de boer in te zien was? Het schandaal van de besmette
eieren zou juist aan kunnen tonen dat er wel degelijk een commerciële winst is te behalen om de
juiste en de meest diervriendelijke oplossing te vinden voor dit probleem.....
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