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Betreft: Beleidsdraaiboek Mond- en klauwzeer, versie 2.0, september 2005

Zeer geachte heer Veerman,

De Stichting Ent Europa heeft versie 2.0 van het Beleidsdraaiboek MKZ grondig doorgenomen. We zijn
blij met de positieve toon van het draaiboek en de goede leesbaarheid. Het feit dat vaccinatie als
bestrijdingsmaatregel bij een onverhoopte mkz-besmetting wordt ingezet en dat de geënte dieren blijven
leven, stemt tot vreugde. Wij weten dat u zich achter vaccinatie stelt. Echter, het beleidsdraaiboek kent
nog erg veel open eindjes en biedt allerlei ontsnappingsclausules. Wij bepleiten een duidelijk draaiboek
en vinden in het draaiboek nu te weinig harde, schriftelijke garanties dat er bij een onverhoopte volgende
uitbraak van mkz anders gehandeld gaat worden dan in 2001. Want een herhaling van de
bestrijdingswijze van 2001 willen wij toch geen van allen. Dat kán niet.
Wat ons zeer onaangenaam treft is dat – ook nu er al bijna vijf jaar zijn verstreken sinds de mkz-uitbraak
in 2001 en zoveel partijen zich hebben ingezet om het beleid te veranderen, de inzichten zijn veranderd
en de ernstige wil en bereidheid er zijn een besmettelijke dierziekte anders aan te pakken – de afzet van
(producten van) geënte dieren NIET geregeld is. Wij vinden dat het ministerie, dat de overheid zijn
verantwoordelijkheid moet nemen. Gaat het niet goedschiks, dan maar kwaadschiks en krijgen partijen
door de overheid opgelegd dat zij producten van geënte dieren moeten verkopen tegen een normale prijs
in geval van een uitbraak van mkz en vaccinatie. Daar is niets op tegen: de producten zijn niet schadelijk
voor de volksgezondheid en wij importeren vlees uit Zuid-Amerika, waar mkz heerst en waar tegen mkz
gevaccineerd wordt. Wij doen een dringend beroep op u en vragen om uw noodzakelijke ingrijpen in
deze kwestie.

Wij willen in Nederland een samenleving waar respect is voor het leven van mens en dier en leven niet
onnodig verkwanseld wordt. Waar zorgvuldig met voedsel wordt omgegaan.

Wij wensen u goede Kerstdagen en goed beleid en wijsheid in het komende jaar.

Met hoogachting en vriendelijke groet,

Mevr. T. Dijkstra, voorzitter
Stichting Ent Europa


