MENS EN MENING
advies

EU wil zicht op dierenwelzijn
Europa wil het niveau van dierenwelzijn binnen de verschillende veesectoren verhogen. In het door Brussel
gefinancierde project EconWelfare wordt gezocht naar mogelijkheden om dit voor elkaar te krijgen.
Over drie jaar moet het rapport met aanbevelingen klaar zijn.

I

M e l d k e t e n concepten
Hans Spoolder, projectleider van
EconWelfare, hoopt dat het bedrijfsleven
mee wil denken over welzijnsvriendelijke
initiatieven. Hij roept de lezers van
V-focus op om hem te informeren over
welzijnsvriendelijke concepten die nu
al in de praktijk draaien. Succesvolle
concepten worden verder geanalyseerd
en kunnen op termijn aanleiding geven
voor ondersteuning of uitbreiding op EUniveau. Het gaat dan met name om ketenconcepten (dus niet om initiatieven van
individuele veehouders). U kunt mailen
naar hans.spoolder@wur.nl.

n 2006 kwam de Europese
Commissie met haar Actieplan
Dierenwelzijn. In dit plan staat
onder meer dat er hogere mini
mumnormen moeten komen
voor het houden van dieren, er indicatoren
moeten worden ontwikkeld waarmee het dieren
welzijn objectief kan worden vastgesteld en dat
zowel de vakmensen als het grote publiek beter
moeten worden voorgelicht over dit onderwerp.
Ook wil de Commissie de dierenwelzijnsdiscus
sie wereldwijd aanzwengelen.
Het internationale projectteam EconWelfare is
gevraagd de Europese Commissie te adviseren
hoe zij het beste uitvoering kan geven aan het
actieplan. De Animal Sciences Group van Wage
ningen UR (ASG) is de coördinator van Econ
Welfare. Naast Nederland (ook het Landbouw
Economisch Instituut van Wageningen UR is
erbij betrokken) zitten er deskundigen in het
projectteam uit Italië, Zwitserland, Polen, Zweden,
het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Macedonië.
“Het gaat niet alleen om dierwetenschappers,
maar ook om economen en sociologen”,
zegt projectleider Hans Spoolder van ASG.
Spoolder geeft toe dat dierenwelzijn in de
verschillende lidstaten anders wordt beleefd.
Dat geeft een verrijking van de dierenwelzijns
discussie vindt hij. “Buitenlanders weten soms
dingen aan te dragen waar je als Nederlander
niet zo bij stilstaat. Een interessante vraag is bij
voorbeeld door wie consumenten zich het beste
laten verleiden tot de aankoop van een dier

vriendelijk product. In de Scandinavische landen
laten consumenten zich sterk leiden door de
overheid. Wanneer de overheid het product aan
beveelt als diervriendelijk, dan hecht de consu
ment daar veel waarde aan. Maar als de overheid
van een zuidelijke lidstaat een dergelijke aanbe
veling zou doen, wekt dat juist argwaan op. Daar
worden overheidsinstanties gewantrouwd. Daar
heeft een associatie met lokale productie meer
zin.” Hoe zou de Nederlander reageren op een
staatsaanbeveling? Spoolder denkt dat dit niet
gaat werken. “De Nederlander hecht als het om
voedsel gaat het meeste aan de informatie van
grootwinkelbedrijven.”
Werkprogramma
De werkgroep van Spoolder is net begonnen aan
zijn megaklus. De komende anderhalf jaar zal
worden besteed aan het in kaart brengen van alle
wetgeving en standaarden voor dierenwelzijn die
er thans binnen Europa zijn. Ook worden de
particuliere welzijnsprogramma’s (in Nederland
bijvoorbeeld de Volwaard-kip) in kaart gebracht.
Vervolgens wordt gekeken naar de mogelijkheden
om het dierenwelzijn te bevorderen. Uiteraard
worden ook de opbrengsten en kosten geanaly
seerd. Dit betekent dat er veel gegevens verza
meld moeten worden, de impact van
welzijnsmaatregelen op bedrijfsniveau moeten
worden berekend, net als de impact op de pro
ductieketens. Ook de gevolgen voor de internatio
nale handel worden in kaart gebracht. Medio 2011
moeten de resultaten worden opgeleverd.
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