
Advocaat Hajo Bronkhorst in het gebouw De Brauw, Blackstone, Westbroek in Den Haag

De welzijnswet voor dieren

betekent voor mij dat de

dieren gevaccineerd door

het leven kunnen gaan
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Als advocaat heeft hij een ‘dikke huid’, maar
het lot van de boeren en hun dieren gaat hem
ter harte. Dat Hajo Bronkhorst (56) zich de
wanhoop van de boeren kan ‘inleven’ mag
dan ook beslist als een understatement opge-
vat worden. De morgen na het kort geding
van de stichting Boer en Vee tegen de staat
heeft hij het bijbehorende dossier weggebor-
gen. Hij wil even aan wat anders denken en
verheugt zich in de aanblik die zijn lege
bureau biedt. Alleen blijven de journalisten
maar bellen, en leveren de Veluwse boeren
intussen een veldslag tegen de politie in
afwachting van de uitspraak in dit kort
geding.

Bronkhorst, advocaat bij De Brauw,
Blackstone, Westbroek in Den Haag, heeft
jarenlange Europeesrechtelijke ervaring. Hij is
bestuurslid van de Vereniging voor Agrarisch
Recht en krijgt veel landbouwzaken met een

Europeesrechtelijk aspect. Dat het kantoor
van De Brauw in het centrum staat van een
grote stad, doet daar niets aan af. Alle rele-
vante productschappen en instanties zijn in
Den Haag gevestigd. Vanuit het voormalige
Esso-gebouw heeft Bronkhorst een weids uit-
zicht over het Malieveld. Hij strekt zijn hand
uit. ‘Ik kan het Ministerie van Landbouw
bijna zien liggen.’

De laatste weken had hij veel beroepsza-
ken van veehouders tegen beschikkingen van
de Rijksdienst voor de keuring van Vee en
Vlees. De boeren wilden voorkomen dat hun
boerderijen, waar nog geen mond- en klauw-
zeer heerste, uit voorzorg zouden worden
geruimd. Bij het College van Beroep voor het
bedrijfsleven bepleitten zij de preventieve vac-
cinatie en het in leven laten van onbesmet vee,
maar vonden geen gehoor. ‘Er zijn een paar
dozijn beroepszaken geweest, en daarvan is er
niet één geslaagd’, zegt Bronkhorst.

Omdat op de Veluwe honderdduizenden
dieren het slachtoffer van de RVV dreigen te
worden, hebben enkele burgers in het betrok-
ken gebied, die zich het lot van de boeren en
hun dieren hebben aangetrokken, de stichting
Boer en Vee opgericht. Ze zijn geschokt door
het rigide overheidsbeleid tegen de veeziekte.
Complete fokstammen stamboekvee, zeld-
zame diersoorten als het Schoonebeker
schaap, maar ook complete kinderboerderijen
zullen volgens de stichting de dupe worden
van een onverantwoord beleid dat ‘in haar
verwarring zelfs mogelijkheden onderzoekt
om alle in het wild levende evenhoevige die-
ren te doden’.

Namens de stichting heeft Bronkhorst zich
op het standpunt gesteld dat ten eerste het uit
voorzorg doden van dieren op boerderijen

waar geen ziekte heerst onrechtmatig is. De
Nederlandse minister gaat volgens Bronkhorst
verder dan Europa voorschrijft. Volgens de
Europese richtlijnen moeten de dieren op
besmette bedrijven worden gedood maar
hoeft het vee op onbesmette bedrijven niet
geruimd te worden. ‘Brussel eist niet meer
dan dat de dieren op het besmette bedrijf
worden gedood’, zegt Bronkhorst. ‘Maar de
RVV heeft een heel gebied besmet verklaard.’
Namens de stichting heeft hij geëist dat
Nederland zich beperkt tot het dodingsbeleid
conform de Europese richtlijnen.

Ten tweede heeft Bronkhorst geëist dat
alle (landbouwhuis)dieren gevaccineerd wor-
den en in leven kunnen blijven. ‘De welzijns-
wet voor dieren betekent voor mij dat de die-
ren gevaccineerd door het leven kunnen gaan.’
Het zou een misverstand zijn te denken dat
gevaccineerde dieren geruimd moeten wor-
den. Geen Europese regeling schrijft dat voor.

Mag deze zaak beschouwd worden als het
doorslaggevende, dierenlevens reddende kort
geding? Bronkhorst denkt van wel. Het is nu
of nooit voor boeren en vee. ‘Wij kwamen
juridisch bijzonder goed uit de verf. Mijn
inschatting is dat het nu moet lukken, want
anders wordt het nog een hele taaie rechts-
strijd, waarbij boeren en dieren voorlopig ach-
terstaan.’
n

Advocaten ontmoeten kleurrijke
personen en komen in bizarre
situaties terecht. Bijna iedereen
kent wel bijzondere voorvallen die
tot nadenken stemmen. Hajo
Bronkhorst voerde namens de
stichting Boer en Vee een kort
geding tegen de staat. Hij eiste
onlangs een verbod op het ruimen
van onbesmet vee.
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De bi jzondere zaak van…
Hajo Bronkhorst

Advocaat en 
mond- en klauwzeer

Bij het ter perse gaan van dit nummer op
dinsdag 9 april bleek dat de President van
de Rechtbank in Den Haag de vorderingen
heeft afgewezen: de ruiming van vee mag
doorgaan en met het inenten hoeft niet
direct te worden begonnen (red.)

Minister Brinkhorst

gaat volgens

advocaat

Bronkhorst verder

dan Europa

voorschrijft


