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1. De toenemende druk van de mens op de natuur: een bedreiging van 
biodiversiteit en de terugslag voor de mens

Wereldwijd neemt de druk op de natuur en op veel diersoorten enorm toe. De 
leefgebieden van veel wilde dieren krimpen steeds verder in, doordat steeds meer 
natuur verloren gaat en mensen steeds dieper doordringen in de laatste resten 
wilde natuur.1 

Door ontbossing verliezen bijvoorbeeld vleerhonden of knaagdieren, bekende dra-
gers van virussen, hun leefgebied, worden ze gedwongen te migreren en komen ze 
meer in contact met mensen.2

Steeds meer wetenschappers zien het verlies van habitats van wilde dieren door 
bebouwing én door de handel in wilde dieren als hoofdoorzaken van nieuwe infec-
tieziekten zoals ebola, Marburg hemorrhagic fever, SARS, MERS, Rift Valley fever, 
zika en vele andere.3 

Door de druk op natuur en wilde dieren springen niet alleen virussen maar ook 
andere ziekteverwekkers gemakkelijker over van dier op mens (‘overspill’), zeker als 
dieren op mekaar getast worden op wilde dierenmarkten, publiek geslacht worden 
of als besmet vlees of karkassen lokaal of zelfs internationaal verhandeld worden. 

Ook het coronavirus (SARS-CoV-2) is van dierlijke oorsprong. Het werd terug- 
gevonden in vleermuizen, die als reservoir (natuurlijke gastheer) fungeren voor 
het virus. Van de vleermuizen sprong het over naar schubdieren die als tussengast- 
heren dienst deden. En ten slotte sprong het over naar mensen en bleek het besmet-
telijk: het sprong over van mens op mens. Ook de rechtstreekse oversprong van 
vleermuizen op mensen blijft een piste. Zowel vleermuizen als schubdieren werden 
samen met veel andere wilde dieren in massa verhandeld op de wilde dierenmarkt 
(‘wet market’) van de stad Wuhan in de Chinese provincie Hubei. 

Ziekten (virussen, maar ook bacteriën, fungi of prionen) die overgedragen wor-
den van dieren op mensen, worden zoönosen genoemd. Bij klassieke zoönosen 
gaat het om besmettingen bij direct contact met dieren (bijvoorbeeld rabiës of 
hondsdolheid) of via vectororganismen zoals muggen (malaria) of teken (ziekte 
van Lyme). Bij zoönotische infecties vindt een sprong van ziekteverwekkers tussen 
twee soorten plaats. Die infectie wordt vervolgens doorgegeven onder mensen.4

60 procent van alle infectieziekten bij de mens zijn van zoönotische oorsprong. En 
maar liefst 75 procent van nieuwe infectieziekten die plots opduiken (‘emerging 
infectious diseases’), zijn van zoönotische oorsprong. De Wereldgezondheidsorga-
nisatie (WGO) beschrijft zo’n tweehonderd verschillende zoönosen.

Er blijkt wetenschappelijke eensgezindheid te bestaan over het zogenaamde 'ver-
dunningseffect': een grotere biodiversiteit leidt tot een kleiner risico op overdracht 
van ziekten tussen soorten en minder biodiversiteit leidt tot een hoger risico.5 
Resterende soorten vormen een grotere bedreiging voor de mens.6 De opwarming 

1 https://www.theguardian.com/environment/2020/mar/18/tip-of-the-iceberg-is-our-destruction-of-
nature-responsible-for-covid-19-aoe - https://www.theguardian.com/world/2020/mar/25/coronavi-
rus-nature-is-sending-us-a-message-says-un-environment-chief

2 Myriam Dumortier, ‘COVID-19 is geen eenmalige tegenvaller – we moeten onze relatie met de natuur 
herzien’ – Knack-opinie 27/3/2020.

3 WWF-rapport: ‘Ecosystem Destruction and the rise of Pandemics’, 2020.
	 Zo	bijv.	Augustin	Estrada-Peňa	e.a.,	 ‘Effects	of	environmental	 change	on	zoonotic	disease	 risk:	an	

ecological primer’, in Trends in Parasitology, 1269 (2014).
4 Openbaar pop-upcollege van Raoul de Groot, Universiteit van Utrecht - https://lecturenet.uu.nl/Site1/

Play/b3d2982d00c24747990bc20c37e30dc01d.
5	 https://www.caryinstitute.org/sites/default/files/public/reprints/Ostfeld_and_Keesing_2000_Can_J_
Zool_78_2061-2078.pdf

6 Abraham Lustgarten, ‘How Climate Change Is Contributing to Skyrocketing Rates of Infectious Di-
sease’, Pro Publica newsroom, 7/5/2020.
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van het klimaat verhoogt het risico op ‘overspill.’7 Ook de band met de massale 
veehouderij is al uitvoerig aangetoond.8

2. One Planet – One Health

De probleemstelling is niet nieuw. Al decennialang werken experten aan een betere 
preventie. Daarvoor wordt gekozen voor een geïntegreerde benadering: de gezond-
heid van mensen, de gezondheid van natuurlijke ecosystemen en de gezondheid 
van dieren hangen samen: ‘One Planet – One Health’.9 Die ‘one health’-benadering 
is ondertussen aangenomen door de WGO10, de Europese Commissie, en ook door 
ons land, door ngo’s enzovoort. 

In	deze	conceptnota	baseren	de	indieners	zich	op	de	definitie	van	de	WGO.	‘One 
health’ is een benadering voor het ontwerpen en implementeren van programma’s, 
beleid, wetgeving en onderzoek waarbij verschillende sectoren samenwerken om 
betere resultaten voor de volksgezondheid te bereiken. De ‘one health’-aanpak is 
vooral interessant voor beleid rond voedselveiligheid, de bestrijding van zoönosen 
en het bestrijden van antibioticaresistentie.

Daarbij wordt ervan uitgegaan dat het vrijwaren van de menselijke gezondheid 
niet mogelijk is zonder ook zorg te dragen voor ons leefmilieu en onze natuur, en 
zonder de dierenrechten te respecteren. Daarom is het van groot belang dat artsen 
en dierenartsen, biologen en milieudeskundigen, epidemiologen, sociologen, eco-
nomen en juristen samen oplossingen zoeken om het risico dat voortkomt uit de 
interactie van menselijke, dierlijke en milieukundige gezondheid, aan te pakken.

In de strijd tegen het coronavirus is die geïntegreerde ‘one health’-aanpak meer 
dan ooit nodig.11

In feite gaat het om de keuze voor een ecologische aanpak van infectieziekten, 
inzonderheid van zoönosen. Een preventieve aanpak van die ziekten kan maar 
als we ook oog hebben voor de ‘ecologie en evolutie van pathogenen’. “De rela-
tieve dichtheid, overleving en reikwijdte van een virus zijn allemaal afhankelijk 
van andere organismen en wat die doen”: dat is het studieobject van de virale 
ecologie.12

Sommigen pleiten ook voor een meer structurele ‘one health’-benadering, waarbij 
naast	biologische	en	ecologische	factoren,	ook	meer	sociaal-culturele,	geografische	
en vooral ook economische factoren in rekening gebracht worden, zoals de impact 
van veranderde productiewijzen en -verhoudingen in de landbouw, met de evolutie 
naar steeds meer intensieve veehouderij en kapitaalsconcentratie.13

3. De samenhang van de gezondheid van natuur en van mens als 
uitgangspunt – natuur in alle beleidsdomeinen 

Zo'n ‘one health’-aanpak kan maar succesvol zijn, als er een netwerk van gezonde 
ecosystemen beschikbaar is. En daar is nog heel wat werk aan de winkel, dat bleek 
nogmaals uit het Global Assessment Report14 dat het International Panel on Bio- 
diversity and Ecosystem Services (IPBES) vorig jaar gepubliceerd heeft. De natuur 

7 https://insideclimatenews.org/news/11032020/coronavirus-harvard-doctor-climate-change-public-health 
8	 Zie	de	documentaire	film	‘One Single Planet’ ‒ http://www.onesingleplanet.nl/zoonosen/.
9 https://www.who.int/features/qa/one-health/en/ 

Begian One Health Network: https://www.sciensano.be/nl/pershoek/belgian-one-health-network.
10 https://www.who.int/features/qa/one-health/en/
11 https://www.kfw-entwicklungsbank.de/PDF/Download-Center/PDF-Dokumente-Development-Rese-
arch/2020_02_26_EK_Coronavirus_DE.pdf

12 David Quammen, Van Dier naar Mens. Over de opkomst van levensbedreigende infectieziekten, Uitge-
verij Atlas Contact, Amsterdam/Antwerpen, 2013.

13 Rob Wallace, ‘Big Farms make Big Flu’, New York, Monthly Review Press, 2016.
14 https://ipbes.net/global-assessment
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staat wereldwijd onder druk. Steeds meer natuur gaat verloren en mensen dringen 
steeds dieper door in de laatste resten wilde natuur, waardoor de leefgebieden van 
veel wilde dieren krimpen.15 Er is een zesde extinctiegolf aan de gang, en die heeft 
ernstige gevolgen voor ons welzijn en onze welvaart. Natuur die op de schop gaat 
voor landbouw of verstedelijking, overbejaging en overbevissing, milieuvervuiling 
en klimaatverandering: het zijn allemaal oorzaken van het habitat- en biodiversi-
teitsverlies.

Wat te vaak wordt vergeten, is dat ook de mens daardoor geraakt wordt. Als de 
natuur in nood is, zijn wij het ook. De negatieve effecten op de natuur vertalen zich 
in fundamentele veranderingen in het welzijn van mensen. Met andere woorden: 
mens, natuur en dier delen dezelfde gezondheid. We zijn allemaal afhankelijk van 
de natuur en van goed functionerende ecosystemen: de zuivere lucht die we in- 
ademen, bestuiving door insecten, proper water, voedselrijke bodems, geneesmid-
delen, een stabiel klimaat. Maar ook voor onze gezondheid, fysiek en mentaal. Ook 
hier geldt dat we een overkoepelend, geïntegreerd en gecoördineerd beleidskader 
nodig hebben voor de gezondheid van mensen, natuur en dieren. Want iedereen is 
gebaat bij een beleid dat rekening houdt met de natuur als bron van welvaart en 
als gezondheidsverbeteraar.

De ‘one health’-aanpak moet dus gecombineerd worden met een natuur- en bio-
diversiteitsbeleid dat doorwerkt in alle beleidsdomeinen en sectoren (‘Nature in 
all policies’): in het ruimtelijkeordeningsbeleid, in het economische beleid, maar 
bijvoorbeeld ook in het gezondheidsbeleid.

De indieners van deze conceptnota stellen daarom vier prioritaire actiepunten voor 
om pandemieën zoals nu veroorzaakt worden door COVID-19, aan de bron aan te 
pakken en te voorkomen. Ze bekijken daarbij telkens welke rol Vlaanderen daarin 
kan spelen. In veel gevallen kan Vlaanderen alleen indirect bijdragen tot inter-
nationaal, Europees of federaal Belgisch beleid. Op andere vlakken is Vlaanderen 
rechtstreeks bevoegd en kan het zelf direct maatregelen nemen. Maar of het om 
indirecte of directe beleidsbijdragen gaat, het is van belang dat dit steeds op een 
coherente manier gebeurt, vanuit een ecologische visie op de samenhang tussen 
natuur en gezondheid, vanuit de geschetste ‘One Planet – One Health’-benadering. 

Die prioritaire actiepunten zijn:
1° de versterking van de natuur en de biodiversiteit;
2° een betere monitoring van de risico’s van dierziekten;
3° de aanpak van de handel in (wilde) dieren;
4° de keuze voor een duurzame veehouderij.

3.1. De versterking van de natuur en de biodiversiteit 

De internationale context 

Vandaag is ongeveer 50 procent van de oppervlakte van de bossen verloren gegaan. 
Die bossen herbergen ongeveer 80 procent van de biodiversiteit van de aarde, dra-
gen bij aan de strijd tegen de klimaatverandering, beschermen onze gezondheid en 
garanderen onze overleving. Veel soorten sterven uit. Volgens het laatste ‘Living 
Planet Report’ van het World Wildlife Fund (WWF)16 is de populatie gewervelde die-
ren sinds 1970 met 60 procent afgenomen. Veel soorten worden bedreigd, opge-
jaagd, gevangen, verminkt, gedood. Natuurlijke afweersystemen van bedreigde en 
zieke dieren hebben hun weerslag op mensen. Natuurlijke mechanismen die optre-
den bij soortenrijkdom zoals verdunning en die beschermen tegen uitbraken van 
zoönosen, worden onderuitgehaald doordat veel soorten plaatselijk of globaal zijn 

15	https://ipbes.net/sites/default/files/2020-04/COVID19%20Stimulus%20IPBES%20Guest%20Article_
English.pdf

16	https://wwf.panda.org/knowledge_hub/all_publications/living_planet_report_2018/
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uitgestorven. De oversprong (spillover) van dierziekten naar menselijke gastheren 
wordt daardoor in de hand gewerkt.

Volgend jaar heeft in China een internationale top plaats van de Verenigde Naties 
over de toestand van de biodiversiteit wereldwijd (COP 15 Biodiversiteit in Kun-
ming) om te beslissen welke maatregelen moeten worden genomen om de verdere 
achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen. Een uitstekende gelegenheid om 
met de aanwezige landen engagementen aan te gaan om door sterk te investeren 
in meer natuur ook de toekomstige dreiging van nieuwe pandemieën aan te pak-
ken. En dat is dringend nodig: de doelstellingen van de vorige grote conferentie in 
2010, de zogenaamde Aichi targets17, werden niet gehaald.

In de ontwerptekst voor de top van Kunming (‘zero draft COP 15’)18 lezen we dat 
minstens 30 procent van de aarde (zowel land als zee) de komende tien jaar moet 
worden beschermd om te voorkomen dat het massale uitsterven van planten- en 
diersoorten doorzet. Een ambitieus doel, want nu is maar 10 à 15 procent van het 
land en 1,17 procent van de oceanen beschermd, en vaak alleen in naam.

Natuurorganisaties blijven sceptisch: dat zijn mooie principes, maar er is vooral 
vraag naar concrete afdwingbare maatregelen. Er is vooral ook vraag naar con-
crete	 financieringsmechanismen	 en	 naar	 solidariteit	 met	 de	 armere	 landen.	 Er	
moeten middelen vrijgemaakt worden om te betalen voor het behoud van globale 
ecosysteemdiensten.

De zero draft stelt ook dat er een Green Deal for Nature nodig is, parallel aan een 
Green Deal voor het klimaat. Dat wordt inderdaad een van de grote uitdagingen 
voor de postcoronaperiode.

Het is van groot belang dat in de aanpak van de economische recessie die het 
gevolg zal zijn van de uitbraak van COVID-19, geïnvesteerd wordt in een vergroe-
ning van de economie, zodat de aanpak van de coronacrisis niet ten koste gaat 
van de aanpak van die andere crisis op langere termijn: de klimaatcrisis. Maar die 
klimaatcrisis is ook nauw verbonden met de natuur en is tegelijk ook een biodi-
versiteitscrisis. Investeringen in een groene relance van de economie moeten dan 
zeker ook gericht zijn op het herstel van de natuur en de habitats, zodat tegelijk 
nieuwe uitbraken en epidemieën worden voorkomen.

Wat kan Vlaanderen doen? 

Indirecte acties – internationale engagementen

Vlaanderen kan in Europees verband het engagement aangaan om ambitieuze 
doelstellingen op de top van Kunming voorop te stellen. De doelstellingen op het 
vlak van natuurbehoud en behoud van biodiversiteit moeten veeleisender worden. 
In feite moet de omslag gemaakt worden naar het wereldwijd herstellen en ont-
wikkelen van nieuwe natuur en het behoud of opnieuw uitzetten van soorten. Maar 
net als voor het klimaatbeleid, zal dat maar mogelijk zijn als het Westen, Europa 
en	vooral	Vlaanderen	bereid	zijn	om	zich	ook	financieel	te	engageren	voor	steun	
aan een wereldwijde Green Deal for Nature. Bovendien kan Vlaanderen zich samen 
met Europa er hard voor inzetten om de band tussen natuur en gezondheid hoog 
op de internationale politieke agenda te krijgen, en meer bepaald op de agenda 
van de top in Kunming. Het zou bijzonder wereldvreemd zijn om na deze mondi-
ale coronacrisis, de band tussen natuurbescherming en de preventie van zoöno-
sen niet actief te politiseren. Zeker omdat de top plaatsheeft in China, waar het 

17 https://www.cbd.int/sp/targets/
18 https://www.cbd.int/doc/c/efb0/1f84/a892b98d2982a829962b6371/wg2020-02-03-en.pdf
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SARS-CoV-2-virus (en vorige virussen) is uitgebroken. Vlaanderen kan samen met 
andere Europese landen aandringen op de volgende dringende acties:
 – Het aantal soorten dat met uitsterven bedreigd wordt, moet met 30 procent 
verminderd worden tegen 2030, en met 90 procent tegen 2050.

 – Er moeten hotspotregio’s voor het opduiken van nieuwe infectieziekten van 
dierlijke oorsprong19 worden aangewezen, waar door het verlies aan natuur en 
biodiversiteit ook de menselijke gezondheid bedreigd wordt.

 20

 – Er moeten waarborgen komen voor het behoud van soortenrijkdom, zeker in 
hotspotregio’s.

 – Er	moet	specifieke	aandacht	gaan	naar	bedreigde	soorten	die	ook	een	bedrei-
ging voor de volksgezondheid kunnen betekenen.

 – De steunmechanismen die in het ontwerpverdrag zijn opgenomen, moeten wor-
den	versterkt.	Meer	specifiek	moet	er	een	solidariteitsmechanisme	worden	in-
gesteld waardoor de proactieve preventie van nieuwe zoönotische infecties mo-
gelijk wordt: het One Health Solidarity Fund.

Ten slotte kan ervoor gezorgd worden dat er indirect niet wordt bijgedragen aan 
ontbossing in derde landen. Er mag niet langer aan ‘geïmporteerde ontbossing’ 
worden gedaan. Tegen 2025 mogen er geen producten meer worden ingevoerd die 
rechtstreeks leiden tot nieuwe grootschalige ontbossingen, zoals palmolie of soja.

Consequent natuur- en biodiversiteitsbeleid in Vlaanderen zelf

Internationaal hebben landen pas recht van spreken als ze het eigen huis op orde 
houden. Ook in Vlaanderen zelf zijn nog grote inspanningen nodig op het vlak van 
natuur en biodiversiteit.

Door de coronalockdown is bovendien gebleken hoe belangrijk voldoende groen en 
natuur	op	wandel-	en	fietsafstand	is	voor	alle	Vlamingen,	zeker	als	de	nood	hoog	
is. Nu blijkt dat er veel groen tekort is, zeker in stedelijke gebieden. 

Vlaanderen haalt de Europese instandhoudingsdoelstellingen voor soorten en habi-
tats (woongebieden van soorten) niet. Dat loopt tergend traag. Meer dan de helft 
van de soorten en driekwart van de habitats bevinden zich in een ongunstige staat 
van instandhouding.21 

19 Gebruikelijke term: ‘hotspots for emerging diseases’.
20 Herwig Leirs, Universiteit Antwerpen.
21 INBO, Natuurindicatoren.
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Er is dus een forse inhaaloperatie nodig. In Vlaanderen moet actief beleid gevoerd 
worden voor het behoud en de herinvoering van soorten.

De volgende acties op Vlaams niveau zijn dringend nodig: 
 – de versnelde realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen;
 – de bescherming van de meest kwetsbare bossen;
 – een ambitieus natuurplan voor Vlaanderen, waarbij de zes uitdagingen, gefor-
muleerd in het syntheserapport ‘Natuurverkenning 2050’ van het Instituut voor 
Natuur- en Bosonderzoek (INBO)22, worden aangepakt: het verlies van biodi-
versiteit tegengaan, een gezonde leef- en werkomgeving garanderen, samen en 
bewust leven, natuurlijke hulpbronnen duurzaam gebruiken, omgaan met een 
veranderend klimaat en de voedselzekerheid waarborgen;

 – meer investeren in groen en natuur, wat absoluut nodig is voor onze gezond-
heid. De band tussen natuur en gezondheid is al meer dan eens aangetoond. 
Het zou goed zijn om een expliciete doelstelling rond natuur en gezondheid op 
te nemen in de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen23;

 – een decretale verankering van groennormen voor woonwijken: iedereen zou 
toegang moeten hebben tot natuur en groen in de buurt van zijn woonomge-
ving.	In	2030	zou	iedereen	op	wandel-	of	fietsafstand	van	zijn	woning	toegang	
tot een natuur-, bos- of parkgebied moeten hebben;

 – het instellen van groennormen voor scholen en zorginstellingen;
 – groene lopers voor planten en dieren tussen natuurgebieden;
 – een ontsnipperingsplan naar het voorbeeld van Nederland;
 – werk maken van grote robuuste (wilde) natuur door nieuwe nationale parken te 
steunen (Brabantse Wouden, Mechels rivierengebied, Bulskampveld enzovoort), 
op voorwaarde dat die nationale parken aan een aantal duidelijke criteria vol-
doen. 

3.2. Een betere monitoring van de risico’s op dierziekten

Er is een nog veel betere monitoring en follow-up nodig van dierziekten die kunnen 
overspringen naar de mens (zoönosen), en zeker van zoönotische infecties die na 
hun oversprong van dier naar mens, ook tussen mensen overdraagbaar zijn.

De internationale context

In plaats van bang te wachten op nieuwe uitbraken, moeten de internationale 
gemeenschap en ook alle landen apart zich organiseren op een maximale paraat-
heid voor zorg, op een zuiver wetenschappelijke basis. Dat houdt in: “weten naar 
welke virusgroepen je moet kijken, veldwerkfaciliteiten om oversprongen te kun-
nen opsporen in afgelegen gebieden voordat ze tot regionale uitbraken leiden, de 

22	https://pureportal.inbo.be/portal/files/15977945/Natuurverkenning2050.pdf
23 Voorstel van resolutie van Elke Van den Brandt, Johan Danen, Ingrid Pira, Elisabeth Meuleman en 

Björn Rzoska betreffende het invoeren van een gezondheidsdoelstelling Natuur en Gezondheid, Parl.
St. Vl.Parl. 2017-18, nr. 1296/1, https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/parle-
mentaire-initiatieven/1197848.
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organisatorische capaciteiten om greep op uitbraken te krijgen voordat ze pande-
mieën worden, plus de laboratoriuminstrumenten en de vaardigheden om razend-
snel bekende virussen te herkennen, nieuwe virussen bijna even snel te karakteri-
seren en zonder veel vertraging voor vaccins en therapieën te zorgen.”24

Veel preventie- en monitoringwerk gebeurt nu nog door private initiatieven zoals 
de EcoHealth Alliance25	of	het	mee	door	Google	gefinancierde	Global	Viral	(Fore-
casting Initiative)26. Vooral de Bill & Melinda Gates Foundation waarschuwt al jaren 
voor een pandemie zoals we nu meemaken. Bill Gates stelde al in 2015 in een 
roemruchte TED-talk (TED: Technology, Entertainment, Design) dat we niet voor-
bereid zijn op zo’n pandemie27 en investeerde met zijn stichting veel middelen in 
monitoring en preventie.28 In de toekomst zou hij zelfs alle middelen van de stich-
ting inzetten op de aanpak van het nieuwe coronavirus (zij het dan wel ten koste 
van de aanpak van andere ziekten).

Hoe waardevol die initiatieven en projecten ook zijn, het is de taak van de Ver-
enigde Naties (VN) en van nationale staten om veel meer verantwoordelijkheid op 
zich te nemen. 

De WGO moet juist versterkt worden in plaats van afgezwakt of uitgehold. De WGO 
speelt nu al een belangrijke rol in het monitoren en voorkomen van infectieziek-
ten in het kader van de ‘one health’-benadering. Het budget fors inkrimpen zoals 
de Amerikaanse president Trump van plan is, is dus onverantwoord. De uitbraak 
van COVID-19 viel cynisch genoeg samen met de stopzetting van het USAID-pro-
gramma (USAID: United States Agency for International Development) PREDICT-2 
ter preventie van pandemieën.29 De huidige werking moet minstens gewaarborgd 
blijven, en in feite moet de WGO meer armslag krijgen. Daaraan kunnen nieuwe 
voorwaarden verbonden worden op vlak van onafhankelijkheid en transparantie.

Inzetten op preventieve acties in de sanitaire hotspotregio’s en meer armslag geven 
aan de WGO houdt ook extra engagementen in voor de internationale gemeen-
schap, inzonderheid voor de rijkere landen, zeker als de Verenigde Staten (VS) 
hun engagementen niet langer nakomen. Vlaanderen en Europa moeten hier voluit 
de kaart trekken van internationale solidariteit. In het belang van derde landen en 
bevolkingen in risicogebieden, in het belang van de volksgezondheid wereldwijd 
en uiteindelijk ook uit eigenbelang. Zoveel heeft de snelle verspreiding van het 
coronavirus wel duidelijk gemaakt. 

Concreet gaat het dan om de follow-up van virussen en andere ziekteverwekkers 
bij dieren (de natuurlijke gastheren of reservoirs), het opsporen van tussengast-
heren en het onderzoek naar de risico’s op oversprongen. Dat alles zal nog veel 
strikter moeten verlopen dan vandaag, met meer inzet van middelen en perso-
neel. Dat kan alleen gerealiseerd worden door een nog veel grotere internationale 
samenwerking. De monitoring in de hot spots, de belangrijkste risicozones (die bij-
voorbeeld grenzen aan de regenwouden) moet intensiever gebeuren, vooral op de 
plaatsen waar de oversprong van dierziekten van dier naar mens wordt gemaakt of 
kan worden gemaakt worden. Veel onderzoek in derdewereldlanden is nu volledig 
afhankelijk van steun uit de rijkere landen: daar zullen nog veel meer inspanningen 
voor moeten worden gedaan.

24 David Quammen, Van Dier naar Mens, 2013 – Quammen dacht bij het schrijven van dit boek vooral 
aan	het	gevaar	van	influenzavirussen,	maar	in	tweede	orde	ook	aan	coronavirussen	zoals	SARS.

25 https://www.ecohealthalliance.org/
26 https://www.globalviral.org/
27	https://www.ted.com/talks/bill_gates_the_next_outbreak_we_re_not_ready?language=nl
28 https://www.gatesfoundation.org/yearinreview/2017/en/review/pandemics
29 https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS2666-5247(20)30002-1/fulltext
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Wat kan Vlaanderen doen?

België en Vlaanderen hebben topdeskundigen die een grote bijdrage kunnen 
leveren aan die internationale inspanningen: ze zijn bijvoorbeeld verbonden aan 
Sciensano, het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen, het Ant-
werps Provinciaal Instituut voor Hygiëne en aan verschillende universiteiten. Zo is 
het ITG nu al de strijd tegen COVID-19 in Congo aan het steunen. Die deskundi-
gen kunnen actief ondersteund worden zodat ze in internationaal verband die rol 
ten volle kunnen opnemen. Ze kunnen dienst doen als een soort van voorwaartse 
verdediging tegen gezondheidsrisico’s die ook ons land kunnen bereiken. In het 
federale en Vlaamse ontwikkelingssamenwerkingsbeleid kunnen daarvoor extra 
middelen, boven op de bestaande inspanningen, uitgetrokken worden. 

Maar ook in eigen land bestaat er risico op infecties en uitbraken. Die risico’s 
zijn veel kleiner, maar ze moeten toch ook nauwgezet gevolgd worden, iets wat 
Sciensano nu ook al doet. Er zijn de klassieke zoönosen zoals rabiës, brucellose, 
Q-koorts, hantavirus, en de vectoroverdraagbare ziekten, dat zijn ziekten die wor-
den overgedragen door muggen (dengue, gele koorts, malaria, westnijlkoorts), 
door teken (ziekte van Lyme) of door andere dieren.30 Het Vlaams agentschap Zorg 
en Gezondheid geeft concrete richtlijnen rond meldingsplichtige infectieziekten.31

Een aantal ziekterisico’s is inheems, zoals rabiës of de ziekte van Lyme. Een aan-
tal wereldwijde infectieziekten, die dikwijls ook een oorsprong in dieren vonden, 
hebben zich intussen bij ons genesteld: denk maar aan aids of verschillende soor-
ten van griepepidemieën. Er is een toenemend gevaar dat tropische ziekten (ook 
afkomstig van dieren) bij ons opduiken door internationaal toerisme of dat ze zich 
definitief	in	onze	streken	komen	vestigen	en	inheems	worden,	onder	meer	onder	
invloed van de klimaatopwarming. 

In feite is er een geïntegreerd beleid op vlak van dierplaagpreventie nodig, waarbij 
tegelijk gekeken wordt naar vormen van milieuhinder (ongedierte), milieuvriende-
lijke bestrijding van plagen, de resistentie van plaagdieren tegen gifstoffen, maar 
ook en vooral naar de band met uitbraken van al dan niet overdraagbare ziekten.

Het aantal dierplagen neemt toe32, zowel van ongedierte als van invasieve soor-
ten33. De oorzaak daarvan zijn onder meer de globalisering, klimaatverandering, 
internationaal reizen, en ook het verlies van open ruimte en van natuurlijke habi-
tats. Op Vlaams niveau spelen dus dezelfde mechanismen als in de sanitaire hot-
spotregio’s voor gevaarlijke uitbraken van nieuwe ziekten.

De bestrijding van dierplagen is een Vlaamse bevoegdheid, die nu wordt opgeno-
men door verschillende Vlaamse entiteiten. Zo is de Vlaamse Milieumaatschap-
pij belast met de milieuvriendelijke ongediertebestrijding en de bestrijding van 
uitheemse soorten. De medisch milieukundigen verstrekken concrete adviezen in 
het kader van hun zorg rond milieu en gezondheid. Het Agentschap voor Natuur 
en Bos doet ook aan preventie van dierplagen onder de noemer ‘andere soorten’. 
Het Departement Landbouw en Visserij is belast met de follow-up van dierziekten 
en geïntegreerde gewasbescherming voor teelten. De vzw Dierengezondheidszorg 
Vlaanderen geeft ook advies over de aanpak van dierziekten in Vlaanderen.

Een meer geïntegreerde aanpak zou wenselijk zijn. Nederland beschikt bijvoor-
beeld over het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD).34

30	https://www.sciensano.be/sites/www.wiv-isp.be/files/zoonosen_en_vectoroverdraagbare_ziekten._
samenvattend_jaarverslag_2015.pdf

31 https://www.zorg-en-gezondheid.be/overzicht-infectieziekten-en-bijhorende-richtlijnen
32 Pieter Van Dooren, ‘Virussen en Bacteriën in opmars’, Davidsfonds, 2002.
33 https://www.inbo.be/nl/natuurindicator/trend-uitheemse-diersoorten-verschillende-biotopen
34 www.kad.nl
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3.3. De aanpak van de handel in (wilde) dieren 

Internationale context

In China, maar ook in de rest van Azië, en in Afrika zijn de zogenaamde ‘wet mar-
kets’ wijd verbreid. ‘Wet markets’ zijn markten waar wilde dieren levend verhan-
deld en geslacht worden. Miljoenen mensen zijn voor hun levensonderhoud afhan-
kelijk van het eten van vlees van wilde dieren. Veel gemeenschappen wereldwijd 
zijn voor de helft van hun proteïne-inname afhankelijk van bushmeat.35 Dat vlees 
is in arme landen dikwijls ook goedkoper dan bijvoorbeeld rundsvlees. Veel handel 
in vlees of in andere attributen van wilde dieren heeft ook te maken met smaak en 
culturele gewoonten. Dikwijls gaat het ook om luxeconsumptie, om economische 
activiteiten die verband houden met bepaalde elites. Steeds meer wilde diersoor-
ten worden intussen ook gekweekt met het oog op de verkoop op die markten.

Het verbieden van de verkoop van bepaalde soorten, zoals in 2003 het verbod op 
de verkoop van civetkatten en 58 andere wilde diersoorten na de SARS-uitbraak in 
China, of van de verkoop van schubdieren, reptielen en andere wilde dieren, zoals 
nu in China na de uitbraak van COVID-19, biedt voorlopig nog onvoldoende garan-
ties dat die praktijken effectief niet meer zullen plaatsvinden. De kans bestaat dat 
ze naar de illegale sfeer verhuizen, zodat controle nog moeilijker wordt. Bovendien 
is het verbod wellicht tijdelijk. De markten zelf blijven plaatsvinden.

Reglementering en zo mogelijk afbouw van wildedierenmarkten 

Als alle markten worden verboden, kan dat leiden tot een toevloed van illegale 
handel. In veel landen, bijvoorbeeld in Afrika of Zuid-Azië, zal zo’n verbod ook 
nauwelijks haalbaar zijn. 

De tweede beste oplossing is een strikte reglementering van die markten, op basis 
van wetenschappelijke bevindingen. Die reglementering houdt onder meer de vol-
gende acties in:
 – een strikt verbod op het kweken en verhandelen van alle wilde diersoorten;
 – een strikt verbod op het slachten van dieren op publieke markten;
 – het respecteren van ‘afstandsregels’ voor het houden van dieren op markten en 
het instellen van oppervlakteregels voor kooien;

 – het opleggen van hygiënevoorschriften;
 – op termijn het weren van levende dieren.

Ook de jacht op wilde dieren kan gereglementeerd worden om tot een ‘sustainable 
wildlife management’ te komen: dat is een van de doelstellingen van het inter-
nationaal ‘Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020’. Als de jacht ongeremd blijft 
voortgaan, zullen er immers over enkele jaren onvoldoende dieren overblijven. 

De jacht op bedreigde soorten moet verboden worden en dat verbod moet ook 
gehandhaafd worden. Er moet meer voorlichting gegeven worden rond duurzaam 
wildbeheer en rond de risico’s van het halen van wilde dieren uit de natuur. Als 
groepen dode dieren worden aangetroffen in de natuur, is het ieders plicht om de 
lokale overheid te waarschuwen. Dieren die dood worden aangetroffen, mogen 
zeker niet meegenomen worden voor consumptie. 

Het eten van ‘bushmeat’ moet zo veel mogelijk worden ontraden en moet uiteinde-
lijk afgebouwd worden. Dat veronderstelt evenwel dat er voldoende alternatieven 
zijn door:
 – de uitbouw van subsistentielandbouw, inzonderheid van duurzame veehouderij 
of akkerbouw als alternatief. In sommige regio’s in bijvoorbeeld Centraal-Afrika  
 

35 FOD Volksgezondheid & Milieu, conferentie ‘Dead or Alive: Towards a sustainable wildlife trade’, Brussel, 
3-4 december 2019.
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is de eigen voedselproductie de laatste decennia dramatisch teruggelopen. Er 
kan ook gezocht worden naar remedies voor veeziekten in tropische streken;

 – de bewustmaking rond de mogelijkheden van een dieet dat meer plantaardige 
eiwitten bevat. Voorbeelden of voedselmodellen uit de rijkere landen kunnen 
daarbij helpen.

Handel in wilde dieren inperken 

Veel wilde dieren worden ook over grote afstanden vervoerd en verhandeld. De 
illegale handel in dieren wordt beschouwd als de vierde grootste criminele markt 
in de wereld, met een jaarlijkse omzet van 7 tot 23 miljard dollar. Daarnaast groeit 
de consumptie van bushmeat dramatisch in verschillende delen van de wereld, ook 
buiten Azië en Afrika. De verboden import van wilde dieren of van vlees en andere 
attributen van wilde dieren kan de verspreiding van ziekteverwekkers in de hand 
werken. Ook in Europa en in België is er een groot illegaal circuit.

De handel in bedreigde soorten is onderhevig aan strikte regels. Die zijn vastge-
legd in het CITES-verdrag (CITES: Convention on International Trade in Endange-
red Species of Wild Flora and Fauna), dat 5800 diersoorten zou moeten bescher-
men. Jacht op en handel in bedreigde diersoorten van de CITES II-lijst is niet 
toegestaan. Dat geldt bijvoorbeeld voor alle primaten. De Europese regels zijn nog 
strenger. Die zijn vastgelegd in de European Wildlife Trade Regulations (EWTR). 
Krachtens verordening (EG) 206/2009 van de Commissie van 5 maart 2009 betref-
fende het binnenbrengen in de Gemeenschap van persoonlijke zendingen produc-
ten van dierlijke oorsprong en tot wijziging van verordening (EG) nr. 136/2004 
mogen passagiers geen vlees of andere producten van dierlijke oorsprong in hun 
bagage binnenbrengen.

Die regels worden op grote schaal met voeten getreden. Er is dan ook nood aan 
de effectieve uitvoering van het Europees actieplan36, een gecoördineerd interna-
tionaal optreden, te beginnen met meer informatie-uitwisseling, strakkere regels 
(met positieve lijsten van soorten die veelvuldig verhandeld worden) en een veel 
efficiëntere	handhavingscapaciteit.

Aanpak van bushmeat in België

Volgens de FOD Volksgezondheid zou er elk jaar 44.400 kilo bushvlees aankomen 
op Brussels Airport, vooral uit West- en Centraal-Afrika. Volgens WWF zou het zelfs 
om 100.000 tot 150.000 kilo gaan. Dat houdt aanzienlijke risico’s in voor de volks-
gezondheid. Bovendien draagt het bij tot de verschraling van de biodiversiteit in de 
landen van oorsprong. 

Maar een deel daarvan wordt onderschept tijdens controleacties van de douane 
in het kader van BaCon37 en CITES op Zaventem. In 2017 werd 2000 kilo onder-
schept. Die controles vinden maar enkele dagen per jaar plaats. Op die momenten 
wordt het aangetroffen bushmeat in beslag genomen. Maar er worden geen sanc-
ties uitgeschreven.

De invoer van bushmeat is illegaal. De Europese Unie verbiedt bushmeat op haar 
grondgebied wegens de gevaarlijke pathogenen die het kan bevatten (bijvoorbeeld 
ebola, Afrikaanse varkenspest, apenpokken). In de Pano-uitzending van 9 oktober 
2018 werd getoond hoe bushmeat zonder problemen via de luchthaven van Zaven-
tem kan worden ingevoerd en dat het in de Brusselse wijk Matonge makkelijk te 
koop is.

Er moet dringend een nationaal actieplan worden ontwikkeld en ingevoerd waar-
mee een einde wordt gemaakt aan die illegale handel. De handhaving van de 

36	EU	Action	Plan	against	Wildlife	Trafficking	‒ 2016.
37 Douanecontroles op bushmeat onder de toepasselijke naam BaCon (Bagage Controle).
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handel in illegaal bushmeat moet een prioriteit worden. Het actieplan moet de 
nodige middelen bieden aan douane, politie en justitie: meer personeel en tech-
nische hulpmiddelen om de detectie van illegale producten te verbeteren. Samen 
met WWF38 roepen de indieners van deze conceptnota de Belgische overheid en de 
luchtvaartmaatschappijen op om de douanecontroles te versterken en reizigers te 
informeren over de risico’s van de illegale handel in bushmeat voor de menselijke 
gezondheid en de Afrikaanse biodiversiteit.

Wat kan Vlaanderen doen? 

Mee de voorwaarden scheppen voor een afbouw van de handel in bushmeat

Vlaanderen is niet rechtstreeks bevoegd voor de invoer van wilde dieren of bush-
meat. Dat neemt niet weg dat Vlaanderen samen met dierenrechtenorganisa-
ties sterk kan aandringen op een sterker federaal beleid ter zake, ook wegens 
de gezondheidsrisico’s van bushmeat. Preventieve gezondheid is immers wel een 
Vlaamse bevoegdheid. Vlaanderen kan ook zelf aan sensibilisering doen, ook bij de 
allochtone gemeenschappen die in Vlaanderen wonen en wellicht nog mee afne-
mer zijn van bushmeat. Daarbij kan vooral gewezen worden op de risico’s voor de 
gezondheid.

In de Vlaamse en Belgische ontwikkelingssamenwerking kan meer aandacht gaan 
naar steun vanuit ons land aan subsistentielandbouw in armere landen, zodat er 
een alternatief is voor het consumeren van bushmeat. Dat kan een van de priori-
teiten voor onze ontwikkelingshulp worden. 

Tegelijk is het van belang dat parallel daarmee het dumpen van goedkope voedsel- 
producten uit het Noorden in ontwikkelingslanden wordt afgebouwd, zodat de lokale 
eigen productie van boeren in het Zuiden niet langer weggeconcurreerd wordt. 

Zelf het voorbeeld geven door op een verantwoorde manier met de eigen (wilde) 
dieren om te gaan

Ook in eigen land valt nog heel wat te doen rond jacht, het kweken van zogenaamde 
wilde dieren, dierenmarkten, dierenhandel en dierentransporten. Als Vlaanderen 
aandringt op andere gewoonten in exotische landen, moet het ook zelf het goede 
voorbeeld geven.

 – Geen plezierjacht

In arme landen gaan mensen nog jagen om in hun levensonderhoud te voorzien. 
In eigen land gaat het om plezierjacht. Die jacht puur voor het plezier kan het best 
zo snel mogelijk worden afgebouwd, net als het kweken en uitzetten van dieren 
voor de jacht. Ook bij andere manieren waarop dieren worden gehouden die nor-
maal gezien in het wild leven, kunnen veel vragen gesteld worden. Het verbod op 
nertskwekerijen, dat op dit ogenblik gepland is voor 2023, moet er zo snel mogelijk 
komen. Alleen de beheersjacht met het oog op een goed faunabeheer is verdedig-
baar. Het afschot in het kader van de beheersjacht moet ingepast worden in goed 
werkende wildbeheerseenheden met een wildbeheersplan dat in overeenstemming 
is met het natuurbehoud.

Ook in eigen land zijn strikte controles nodig op vlees van vrij wild. Dat is de ver-
antwoordelijkheid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedsel-
keten. Vlaanderen kan samen met het voedselagentschap zorgen voor: 
 – een veralgemeende opleiding van jagers; 
 – voldoende controle door dierenartsen van erkende wildbewerkingseenheden; 
 – een verbod op levering van de jager rechtstreeks aan de consument; 
 – de aanscherping van controles op trichinella, een parasitaire worm die bijvoor-
beeld voorkomt bij everzwijnen.

38  https://wwf.be/nl/nieuws/bushmeat-een-plaag-voor-de-biodiversiteit/
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 – Dierenmarkten

Ook in Vlaanderen worden nog steeds dierenmarkten gehouden. Ze zijn wel strikt 
gereglementeerd: zo is het bijvoorbeeld verboden om honden en katten op mark-
ten te verkopen.39 Er is een positieve lijst van dieren die verhandeld of gehouden 
mogen worden.40 Er wordt ook toezicht op de naleving van die regels uitgeoefend. 

Veemarkten kunnen het best ook verboden worden. In het verleden deden zich 
verschillende schandalen voor rond veemarkten waar dieren mishandeld werden. 
Het alternatief voor veemarkten is praktisch en haalbaar. Voor varkens zijn er bij-
voorbeeld geen markten door de vaste prijszetting. De veehouder kan zijn dieren 
zelf rechtstreeks verhandelen aan het slachthuis of de groothandelaar, wat zowel 
het dierenwelzijn als het inkomen van de veehouder ten goede komt. Op die manier 
hoeft de varkenshouder niet via de tussenstap van de veemarkt te passeren. De 
veemarkten afschaffen is niet alleen een goede zaak voor het dierenwelzijn: het 
voorkomt ook het overdragen en verspreiden van besmettelijke ziekten. 

Op termijn kan alle handel in (gezelschaps)dieren op de openbare weg of op mark-
ten het best verboden worden. 

 – Verbod op langeafstandstransporten van dieren

Het vervoeren van dieren over lange afstanden om ze ten slotte te slachten, moet 
ook verboden worden. Het is veel logischer om de dieren eerst te slachten en de 
karkassen te vervoeren.

 – Minder vlees

In Vlaanderen kan het best worden ingezet op een kleinere vleesconsumptie en 
minder vleesproductie voor uitvoer. De Vlaamse overheid moet actief vegetarische 
alternatieven en de transitie naar de consumptie van meer plantaardige eiwitten 
bevorderen.

3.4. De keuze voor een duurzame veehouderij

Vandaag worden op wereldschaal jaarlijks meer dan 70 miljard dieren voor con-
sumptie gekweekt, meestal via intensieve teelt. Intensieve veeteelt verlaagt de 
weerstand van dieren en verhoogt aanzienlijk de kans op het uitbreken van besmet-
telijke dierziekten (zoönosen), zoals varkensgriep, vogelgriep, SARS, gekkekoeien-
ziekte, veegerelateerde MRSA, campylobacteriose, psittacose of papegaaienziekte, 
of de aan geiten gerelateerde Q-koorts. Die dierziektes worden veroorzaakt door 
virussen of bacteriën. Ze maken razendsnel slachtoffers onder de dieren, die vaak 
een lage weerstand hebben en dicht op elkaar leven in overvolle stallen: “Het 
probleem is dat het aantal dieren in een afgesloten ruimte het risico vergroot dat 
virussen zich sneller verspreiden en muteren.”41

De economische gevolgen van dit soort uitbraken zijn groot. Ze gaan ook gepaard 
met veel dierenleed. Denk maar aan de massale afslachtingen van dieren. 

Maar er is ook een toenemend risico dat die ziektes van dieren worden overge-
dragen op mensen en leiden tot epidemieën of zelfs pandemieën. Dat verschijn-
sel	deed	zich	al	meermaals	voor	bij	 influenzavirussen	die	griep	veroorzaken.	 In	
feite	zijn	influenzavirussen	bij	mensen,	varkens	en	vogels	sterk	verwant.	Virussen	
kunnen muteren, waardoor gevaarlijker varianten kunnen ontstaan. Dat mutatie- 
proces	bij	virussen	heet	‘antigene	drift’.	Bij	influenza	A-virussen	komt	ook	virale	ver-

39 https://dierenwelzijn.vlaanderen.be/dierenmarkt
40 http://www.huisdierinfo.be/positieve-lijst-zoogdieren
41 Dennis Carroll, directeur Emerging Threats Unit US Agency for International Development, in de docu-

serie Pandemic, ‘How to prevent an outbreak’, 2020.
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schuiving (‘reassortment’) voor, waarbij verschillende virussen genetisch materiaal 
met elkaar uitwisselen: dat wordt ‘antigene shift’ genoemd. Die virale verschui-
ving kan ontstaan op het moment dat een mens of een dier door twee griepvirus- 
varianten tegelijkertijd wordt geïnfecteerd. Dat fenomeen wordt een ‘superinfectie’ 
genoemd.42 

De eerste grote pandemie van deze eeuw, de Mexicaanse griep in 2009, was gelinkt 
aan de varkensindustrie en kostte aan meer dan 18.000 mensen het leven.43 Uitbra-
ken van vogelgriep in het zuiden van China worden dan weer in verband gebracht 
met de grootschalige industrialisering van de pluimveehouderij (kippen, ganzen, 
eenden) in dat gebied. De virulentie van de virussen zou verband kunnen houden 
met de korte doorlooptijd van bijvoorbeeld kippen in megastallen.44 Bij een eerste 
uitbraak van vogelgriep in China en Hongkong in 1996-1997 kon alleen door het 
massaal afslachten van dieren een epidemie vermeden worden. De twee uitbraken 
van vogelgriep in China deze eeuw (H5N1 in 2003 en H7N9 in 2013) kostten in 
China alleen 861 en 616 mensen het leven.45 Maar ook die uitbraken van vogel-
griep hadden volgens de WGO tot een pandemie kunnen leiden met mogelijk 150 
miljoen slachtoffers.46 

Ook de grote pandemieën van de vorige eeuw vonden hun oorsprong in dierziek-
ten en de veehouderij. De Spaanse griep in 1918-1919, met tussen de 50 en 100 
miljoen doden, ontstond door de mutatie van een varkensvirus of een vogelvirus 
bij kippen, dat via varkens oversprong naar de mens. De Aziatische griep (N2H2), 
die woedde in 1957 en 1958 en aan 1 miljoen mensen het leven kostte, ontstond 
toen een zoogdier, waarschijnlijk een varken, de Spaanse griep met twee nieuwe 
genen van de vogelgriep combineerde. De Hongkonggriep (subtype van het H3N2) 
in 1968, met 700.000 doden, was een hybride variant van de Aziatische griep.47 

Ondertussen maakt onze veehouderij zich grote zorgen over nieuwe virussen die 
dreigend naderen vanuit het Oosten. Begin 2020 werd hoogpathogene vogelgriep 
vastgesteld in Duitsland, niet ver van de Nederlandse grens48.

Een recent voorbeeld van een oversprong van een bacterie naar de mens deed 
zich voor bij de uitbraak van Q-koorts bij geiten in 2007 in Nederland. Volgens het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) stierven 74 mensen eraan. 
In totaal werden vierduizend mensen besmet, honderden mensen ontwikkelden 
chronische klachten.

Ook het hepatitis E-virus (HEV), genotype 3 en 4, komt zowel bij mensen als bij 
varkens, vogels en andere dieren voor. Ook HEV moet wellicht als een zoönose 
beschouwd worden.49 In Nederland komt hepatitis E massaal voor bij biggen en 
wordt het intussen ook teruggevonden in één op de vijfhonderd bloedstalen van 
donoren in de bloedbank.50 Hepatitis E houdt een gevaar in op leverziekten bij 
mensen. Ook bij dat virus kan een mutatie optreden, zodat het HEV-virus zou kun-
nen overspringen van mens op mens.

Daarbij komt nog het probleem van de toenemende resistentie van bacteriën in 
vlees uit de vee-industrie door het overmatige antibioticagebruik. In Nederland is 

42 VIB, facts Griep ‒ http://www.vib.be/VIBMediaLibrary/Publications/Education/742_FACTS_SERIES_
GRIEP_LR.pdf

43 https://www.nivel.nl/nl/nieuws/mexicaanse-griep-maakte-wereldwijd-vooral-jonge-slachtoffers
44 Rob Wallace, ‘Big Farms make Big Flu’, New York, Monthly Review Press, 2016.
45 WWF, Ecosystem destruction and the rise of pandemics, 2020.
46 Docuserie Pandemic, ‘How top prevent an outbreak’, 2020.
47	https://newscientist.nl/nieuws/de-zeven-keer-in-de-geschiedenis-dat-de-griep-flink-huishield.
48 https://www.vilt.be/vogelgriep-duikt-opnieuw-op-in-duitsland
49	http://vdt.ugent.be/sites/default/files/art79203.pdf
50 Hans Zaaijer, Universiteit van Amsterdam in de documentaire One Single Planet ‒ http://www.one-

singleplanet.nl/home/
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bijna alle kippenvlees en bijna de helft van het kalfsvlees51 besmet met de multi- 
resistente ESBL-bacteriën. Twee op de drie Nederlandse varkenshouders zijn 
besmet met de MRSA-bacterie.52

Internationale context: Nederland

Er is zeker meer internationaal gecoördineerd onderzoek nodig naar de band tus-
sen de zogenaamde megastallen en de verspreiding van zoönosen. De laatste 
jaren is daar vooral in Nederland veel onderzoek naar gedaan. Een rapport van 
de Nederlandse RIVM53 legt de band tussen dierziekten en de schaalvergroting 
in de veehouderij. In het rapport wordt beschreven hoe zoönosen zoals griep en 
salmonella, dat vooral bij kippen wordt aangetroffen, vaker voorkomen in grotere 
bedrijven, met alle risico’s van dien. Meer dieren betekent immers meer potentiële 
slachtoffers en bovendien kunnen ziekteverwekkers langer standhouden in grotere 
populaties. Daarnaast wijzen de wetenschappers op het risico dat er veranderin-
gen optreden in het erfelijk materiaal van micro-organismen. Die kunnen in gro-
tere groepen dieren immers langer circuleren. Griepvirussen die normaal gezien 
alleen vogels ziek maken, kunnen zo ook voor de mens schadelijk worden. In het 
RIVM-rapport staat daarover het volgende: “Bij een uitbraak van een infectieziekte 
op een megabedrijf kunnen de gevolgen groot zijn: het aantal zieke dieren is gro-
ter, de verspreiding van een infectieziekte gaat snel. Het bestrijden van de infectie-
ziekte vraagt grote inspanning.” Niet alleen megastallen, maar ook een veelvoud 
van kleinere niet-aangepaste veebedrijven houdt risico’s in. 

Een tweede probleem waar de intensieve veehouderij mee kampt, is het hoge 
antibioticaverbruik, dat het ontstaan van resistente bacteriën zoals de ziekenhuis-
bacterie MRSA bevordert. Volgens de experts van het RIVM is zowel het antibiotica- 
gebruik als de verspreiding van resistentie de voorbije jaren sterk toegenomen 
en wordt dat in de hand gewerkt door de verdere schaalvergroting. Een vergelijk-
bare analyse van Nederlandse wetenschappers verscheen in 2019 in het tijdschrift 
‘Environmental Research and public health’.54

In Nederland deed een werkgroep van de landelijke Gemeentelijke Gezondheids-
dienst (GGD)55 onderzoek naar het verband tussen intensieve veehouderij en 
gezondheid, en de gevolgen van intensieve veehouderij op de volksgezondheid. De 
werkgroep	onderzocht	de	risico’s	op	verspreiding	van	zoönosen	(dierziektes),	fijn	
stof, endotoxinen56, en geur- en geluidshinder voor omwonenden. Daarbij kwamen 
de onderzoekers tot het besluit dat het hanteren van een minimumafstand tussen 
een veehouderij en woonbebouwing wenselijk is vanuit het gezondheidsperspec-
tief. De GGD koos daarbij voor het hanteren van een minimumafstand van 250 
meter tussen een intensieve veehouderij en burgerwoningen. Ook de Nederlandse 
Gezondheidsraad onderzocht de effecten van intensieve veehouderijen op omwo-
nenden.57 De Gezondheidsraad pleit voor een voorzorgsnorm voor endotoxinen van 
30 EU/m3 voor de algemene bevolking en adviseert om de blootstellingseffecten 
van die stoffen nader te onderzoeken. 

51 Medisch Contact, 2013, Veel rundvlees besmet met ESBL.
52 B. van Cleef, 2016, MRSA in Pig Farms: human epidemiology.
53 Volksgezondheidsaspecten van veehouderij-megabedrijven in Nederland. Zoönosen en antiobioticum-

resistentie, 2008 - https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/215011002.pdf
54 Int J Environ Res Public Health. 2019 Oct; 16(19): 3625. ‒ Intensive Livestock Farming and Residential 

Health: Experts’ Views. 
55 Jaap de Wolf, Renske Nijdam en Jelle Doosje, Reactie op het kabinetsstandpunt en toelichting op af-

standsnorm GGD-advies intensieve veeteelt, 4 september 2013. 
56 Endotoxinen: bestanddelen van de celwand van bacteriën binden zich aan stofdeeltjes en kunnen zo 

makkelijk verspreid worden in de omgeving. Het immuunsysteem van het menselijk lichaam kan op de 
endotoxinen reageren alsof het besmet is geraakt. De effecten die dan optreden zijn luchtwegklachten 
en in hogere dosis temperatuursverhoging en koortsachtige verschijnselen.

57 Gezondheidsraad, Gezondheidsrisico’s rond veehouderijen, 2012 – cf. ook onderzoek van de RIVM, 
Infectierisico’s van de veehouderij voor omwonenden, 2012.
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De Nederlandse regering gaf in een reactie op beide adviezen te kennen dat ze wil 
toewerken naar een inperking van de omvang van de veehouderij, van de grootte 
van bedrijven of van het aantal dieren dat in een gebied gehouden wordt.58 De Ne-
derlandse regering beloofde een wettelijk kader (wet Dieraantallen of wet Veedichte 
gebieden) op te stellen dat de provincies en gemeenten de mogelijkheid biedt om 
vanuit het oogpunt van volksgezondheid op drie niveaus grenzen te stellen: 
1° ofwel maximeren van de totale omvang van de veehouderij in een bepaald 

gebied (inclusief het op slot zetten van een gebied); 
2° ofwel maximeren van de veehouderijintensiteit in een gebied; 
3° ofwel begrenzing van een veehouderijlocatie in een gebied.

De trend naar schaalvergroting en steeds meer megastallen (‘livestock mega far-
ming’) neemt wereldwijd nog steeds toe. Bij de Food and Agriculture Organization 
of	the	United	Nations	(FAO)	wordt	gepleit	voor	een	duurzame	intensifiëring	van	de	
veehouderij, maar zijn megastallen als dusdanig nog geen thema.59 Maatregelen 
om beperkingen op te leggen aan die ontwikkeling, zitten nog niet echt in de pipe-
line.

Wat kan Vlaanderen doen?

Een duurzame veehouderij in Vlaanderen is maar mogelijk als ervoor wordt geko-
zen om het aantal dieren te verminderen en als de omslag wordt gemaakt naar 
een duurzame veehouderij, die beter is voor de boer, het milieu, de dieren, en dus 
ook de volksgezondheid. 

Op dit moment blijft het aantal dieren in Vlaanderen zeer hoog: 6 miljoen var-
kens en zeugen, meer dan 28 miljoen vleeskippen en leghennen, 633.000 kalve-
ren, zoog- en melkkoeien. Het aantal bedrijven neemt af en het aantal dieren per 
bedrijf neemt alsmaar toe.

De indieners van deze conceptnota pleiten voor een pact tussen landbouwers, 
consumenten, milieubewegingen en overheid om te komen tot een duurzame vee-
houderij in Vlaanderen, met daarin de volgende stappen:60 
 – er wordt een grens gesteld aan het aantal te houden dieren per hectare, per 
regio, voor heel Vlaanderen; 

 – er komt een uitbreidingsstop en nieuwe vestigingen kunnen er pas komen als 
andere afgebouwd worden;

 – er wordt een traject uitgewerkt rond ‘zachte sanering’ van de sector, met een 
afbouw van de veestapel met gemiddeld 10 procent om de vijf jaar tussen 2020 
en 2040, met ruime vergoedingen voor de boeren die beslissen om uit de pro-
ductie te stappen of om te schakelen;61

 – er wordt een afstandsnorm ingevoerd, rekening houdend met het soort bedrijf 
en de grootte van het bedrijf (aantal dieren);

 – er wordt gezorgd voor een grotere bewegings- en leefruimte voor de dieren; 
 – er wordt (eigen Vlaams) onderzoek gedaan naar de gezondheidseffecten van 
intensieve	veehouderij,	waarbij	de	nadruk	ligt	op	zoönosen,	fijn	stof	en	endo-
toxinen.

58 Kabinetsstandpunt inzake omvang intensieve veehouderij en schaalgrootte, 24 juni 2013.
59	Cf.	FAO,	‘Shaping	the	future	of	livestock.	Sustainably,	responsibly,	efficiently’,	2018	‒ http://www.fao.

org/3/i8384en/I8384EN.pdf.
60 Conceptnota voor nieuwe regelgeving van Bart Caron, Els Robeyns, Elisabeth Meuleman, Bruno Tobback, 

Ingrid Pira en Johan Danen betreffende een Pact voor gezonde voeding en duurzame veehouderij, met 
respect voor dierenwelzijn, Parl.St. Vl.Parl. 2017-18, nr. 1362 ‒ https://www.vlaamsparlement.be/par-
lementaire-documenten/parlementaire-initiatieven/1205233.

61 Voorstel van resolutie van Bart Caron en Johan Danen betreffende een opkoopregeling als structurele 
crisismaatregel voor de noodlijdende veehouderij, Parl.St. Vl.Parl. 2016-17, nr. 962  ‒ https://www.
vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/parlementaire-initiatieven/1091666.



304 (2019-2020) – Nr. 1 17

Vlaams Parlement

Kiezen voor preventieve vaccinatie als dat mogelijk is

Bij dieren wordt om economische redenen meestal niet gekozen voor massale vac-
cinatie. In de Europese Unie geldt een vaccinatieverbod, bijvoorbeeld voor vogel-
griep.62 Europa staat alleen noodvaccinaties toe bij een uitbraak en preventieve 
vaccinaties bij een reële dreiging. Vaccinatieprogramma’s moeten altijd de goed-
keuring krijgen van de Europese Commissie en hebben een beperkte duur. Voor het 
vaccineren van hobbydieren kan goedkeuring gekregen worden. Het principiële ver-
bod is vooral ingegeven door economische motieven: na vaccinatie kan er immers 
geen onderscheid worden gemaakt tussen (antistoffen van) besmette en gevacci-
neerde dieren die bestemd zijn voor de handel. Sommige landen zoals Duitsland 
aanvaarden geen vlees (of eieren) van gevaccineerde dieren. Gevaccineerde dieren 
kunnen wel nog een infectie oplopen, maar worden dan veel minder ziek.

Voor varkensgriep is er een vaccin op de markt met drie subtypes (H1N1, H3N2, 
H1N2). In België wordt vaccinatie van varkens uitgevoerd op advies van het Fede-
raal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Ook geiten kunnen 
gevaccineerd worden tegen de Q-koorts.

Voor de klassieke varkenspest geldt eveneens een Europees vaccinatieverbod63, 
met eventueel afwijkingen voor nood- en preventieve vaccinaties. Voor varkens- 
pest bestaan echter ook merkervaccins, die toelaten een onderscheid te maken 
tussen besmette en gevaccineerde dieren. Voor de Afrikaanse varkenspest bestaat 
nog geen vaccin. Bij varkenspest is er voorlopig nog geen oversprong van het virus 
naar mensen aangetoond. De gevolgen van het vaccinatieverbod voor het mas-
saal ruimen van dieren zijn wel dezelfde. Ook voor mond- en klauwzeer bij koeien 
bestaat een vaccinatieverbod.

De dominante bestrijding van dierziekten blijft dus nog steeds ‘containment’: het 
buiten houden of afschermen van zieke dieren in schutzones. Vaccinatie wordt als 
te vermijden en als noodoplossing gezien. Maar daardoor blijft het risico op uitbra-
ken van dierziekten groot, met als risico dat die ziekten ook mensen besmetten. 
De gevolgen voor de dieren zelf zijn ook gruwelijk: als het misloopt, moet voor 
massale dierenruimingen gekozen worden.

Internationaal worden die massale ruimingen van dieren dikwijls als noodgreep 
gebruikt om dierziektes in te dammen. Voor zover dat mogelijk is, leidt het mas-
saal vaccineren van dieren echter tot betere resultaten. Dat blijkt uit gevallen 
waarin daar toch voor gekozen wordt, zoals de massale vaccinatie van kippen in 
Vietnam in de strijd tegen de H5N1-vogelgriep dat in 2005 in China was ontstaan.

In Vlaanderen werd de laatste jaren geregeld gekozen voor het massaal afslachten 
van dieren bij uitbraken van dierziektes zoals varkenspest, vogelpest, gekkekoeien- 
ziekte en blauwtong bij schapen.

Om ethische redenen (dierenrechten), maar vooral ook omwille van de volksge-
zondheid, moeten ruimingen van gezonde dieren zo veel mogelijk worden verme-
den en moet veel meer worden ingezet op vaccinatie als preventieve maatregel. 
Ruimingen vinden plaats als het in feite al te laat is, als er al een uitbraak heeft 
plaatsgevonden, met een groot risico op een spill-over naar mensen.

Voor de indieners van deze conceptnota zou de hoofdregel moeten zijn: verplichte 
preventieve vaccinatie van dieren als dat mogelijk is. In het geval van bacteriële 
aandoeningen kan vaccinatie ook een goed alternatief zijn voor de te massale inzet 
van antibiotica.64 

62 Richtlijn 2005/94/EG van de Raad van 20 december 2005 betreffende communautaire maatregelen ter 
bestrijding	van	aviaire	influenza.

63 Richtlijn 80/217/EEG van de Raad van 22 januari 1980 tot vaststelling van gemeenschappelijke maat-
regelen ter bestrijding van klassieke varkenspest.

64 cf. Dierengezondheidszorg Vlaanderen, Vaccinaties, wie, wat, waar, wanneer ... ‒ https://www.dgz.be/
sites/default/files/Presentatie_Vaccinaties_varkens_20140311.pdf.
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Om preventieve vaccinatie mogelijk te maken moet het gesprek met Europa worden 
aangegaan. Andere landen, zoals Nederland, hebben die discussie al aangegaan. 
Een fundamentele discussie over het vaccinatieverbod op Europees niveau dringt 
zich op. In de tussentijd kan België maximaal gebruikmaken van de bestaande 
uitzonderingen op de Europese regels.

4. Te overwegen nieuwe beleidsacties voor de Vlaamse Regering

Op basis van de bovenstaande analyse stellen de indieners van deze conceptnota 
de volgende nieuwe beleidsacties op Vlaams niveau voor:
1° op	het	vlak	van	natuur	en	biodiversiteit	‒	internationaal:

a) met Europa wegen op de politieke agenda voor de biodiversiteitstop in 
Kunming:
1) de band tussen natuur en gezondheid en infectieziekten actief 

aankaarten,	en	daarbij	ook	een	financieel	engagement	opnemen	voor	
een Green Deal for Nature;

2) oproepen tot internationale actie in hotspotregio’s om het opduiken 
van nieuwe infectieziekten van dierlijke oorsprong te voorkomen;

3) een solidariteitsmechanisme instellen om proactieve preventie van 
nieuwe zoönotische infecties mogelijk te maken, een ‘One Health 
Solidarity Fund’;

b) extra steun uittrekken voor de acties rond natuur en biodiversiteit van de 
Wereldgezondheidsorganisatie;

c) een eind maken aan geïmporteerde ontbossing en de invoer van produc-
ten zoals palmolie of soja, die rechtstreeks leiden tot nieuwe grootscha-
lige ontbossingen;

2° op	het	vlak	van	natuur	en	biodiversiteit	‒	in	Vlaanderen	zelf:
a) de versnelde realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor soorten 

en habitats;
b) de bescherming van de meest kwetsbare bossen;
c) de aanpak van de zes uitdagingen die werden geformuleerd in het synthese- 

rapport ‘Natuurverkenning 2050’ van het INBO, namelijk het verlies van 
biodiversiteit tegengaan, een gezonde leef- en werkomgeving garanderen, 
samen en bewust leven, natuurlijke hulpbronnen duurzaam gebruiken, 
omgaan met een veranderend klimaat en de voedselzekerheid waarborgen;

d) de opname van een aparte gezondheidsdoelstelling rond natuur en 
gezondheid;

e) de decretale verankering van groennormen;
f) de realisatie van natuurverbindingsgebieden, van een ontsnipperingsplan 

voor Vlaanderen en van wilde natuur in nieuwe nationale parken;
3° een betere monitoring van de risico’s op dierziekten:

a) actieve steun aan Vlaamse experten die een bijdrage kunnen leveren 
aan het monitoren en voorkomen van nieuwe uitbraken van zoönosen 
wereldwijd;

b) de nauwgezette follow-up van mogelijke infectiehaarden in eigen land;
c) de geïntegreerde aanpak van de preventie van dierplagen;
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4° de aanpak van handel in (wilde) dieren:
a) in Vlaanderen sensibiliseren rond de risico’s van de consumptie van ille-

gaal ingevoerd bushmeat;
b) in de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking steun uittrekken voor subsis-

tentielandbouw in armere landen als alternatief voor de jacht op en de 
handel in wilde dieren;

c) zelf het voorbeeld geven door op een verantwoorde manier om te gaan 
met de eigen (wilde) dieren en daarvoor:
1) de plezierjacht af te bouwen en alleen beheersjacht toe te staan in 

goed werkende wildbeheerseenheden met een wildbeheersplan dat 
in overeenstemming is met het natuurbehoud;

2) vlees van vrij wild strikt te controleren in samenwerking met het 
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en door 
de sensibilisering van jagers;

d) veemarkten afbouwen;
e) langeafstandstransporten van dieren verbieden;
f) inzetten op bewustmaking rond het belang van een verminderde vlees- 

consumptie;
5° de keuze voor duurzame veehouderij:

a) het aantal dieren verminderen;
b) een uitbreidingsstop invoeren, waarbij nieuwe vestigingen pas mogelijk 

zijn als andere afgebouwd worden;
c) een traject rond ‘zachte sanering’ van de sector opstarten, met ruime ver-

goedingen voor landbouwers die beslissen om uit de productie te stappen 
of om te schakelen;

d) zorgen voor een grotere bewegings- en leefruimte voor de dieren;
e) eigen Vlaams onderzoek doen naar de gezondheidseffecten van de inten-

sieve	veehouderij,	met	de	nadruk	op	zoönosen,	fijn	stof	en	endotoxinen;
f) kiezen voor preventieve vaccinatie als dat mogelijk is en daarover actief 

de discussie aangaan met Europa.

5. Tot besluit

Het is van groot belang dat in de aanpak van de economische recessie die het 
gevolg zal zijn van de uitbraak van COVID-19, geïnvesteerd wordt in een ver-
groening van de economie, zodat de aanpak van de coronacrisis niet ten koste 
gaat van de aanpak van die andere crisis op langere termijn: de klimaatcrisis. Die 
klimaatcrisis is ook nauw verbonden met de biodiversiteitscrisis. Investeringen in 
een groene relance van de economie moeten dan zeker ook gericht zijn op het her-
stel van de natuur en de habitats, zodat tegelijk nieuwe uitbraken en epidemieën 
kunnen worden voorkomen.
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