LNV wil door met Welfare Quality®
Op 27 mei organiseerde LNV in Utrecht een bijeenkomst voor vertegenwoordigers
van wetenschap, de verwerkende industrie, standsorganisaties, onderwijs en
dierenbeschermingsorganisaties. Ook vertegenwoordigers van de retailsector waren
uitgenodigd maar niet vertegenwoordigd. Doel van de bijeenkomst was de
aanwezigen te informeren over het vorig jaar afgesloten ‘Welfare Quality®’ (WQ)
project. Een van de belangrijkste doelen van dit Europese project was het scheppen
van voorwaarden om welzijn te integreren als kwaliteitsaspect in de
voedingsmiddelenketen.
Dierenwelzijn blijvend belangrijk
De bijeenkomst werd geopend door Aleida Oppers, directeur VDC van het ministerie
van LNV. In haar openingswoorden sprak zij de verwachting uit dat ongeacht de
politieke kleur van het komende kabinet, dierenwelzijn een belangrijk
beleidsonderwerp zou blijven. Verder hoopte zij dat partijen in de
voedingsmiddelenketen kansen zouden zien gebruik te gaan maken van de WQsystematiek.
‘Levende’ protocollen
De projectleider van ‘Welfare Quality®’, Prof. Harry Blokhuis gaf een overzicht van
ontstaansgeschiedenis en uitgangspunten van het project. In zijn betoog benadrukte hij
dat het project nog niet als voltooid beschouwd kan worden. De ontwikkelde
protocollen zijn ‘levende’ documenten die aangepast zullen worden op grond van
nieuwere wetenschappelijke inzichten. Ook gaf hij de noodzaak aan protocollen voor
andere fasen in het productieproces, zoals slachten, te ontwikkelen. Ook voor de
schapenhouderij, konijnenhouderij en vergelijkbare kleinere sectoren dienen
protocollen ontwikkeld te worden. Hij sloot zijn inleiding af met een pleidooi te
bewaken dat de samenhang in het WQ systeem blijft bestaan. Met meer dan 40
partners uit 17 landen is het gevaar aanwezig dat het systeem op veel verschillende
manieren binnen en buiten Europa wordt toegepast. Een Europees ‘Welfare Quality®’
-Netwerk waarin ideeën worden uitgewisseld en wat kan dienen als vraagbaak zou
een bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van dit risico.
Ontwikkeling en haalbaarheid protocollen
De onderzoekers Thea van Niekerk en Kees van Reenen van Wageningen UR
Livestock Research gaven een toelichting op de ontwikkeling van protocollen voor
respectievelijk de leghennen en vleeskalversector. Kees van Reenen benadrukte in
zijn inleiding het belang van vroegtijdige samenwerking met betrokkenen in de sector
voor de ontwikkeling van geaccepteerde protocollen. Onderzoeker Victor Immink van
het Wageningen UR - LEI ging in op de inpassing van WQ in de keten. Hij gaf als
aanbeveling voorzichtig te starten met de implementatie van het systeem bij
voorlopers en veehouders die toch al gewend zijn met standaarden te werken. Op deze
manier kan ervaring opgedaan worden met de toepasbaarheid en vertrouwen
verkregen worden. Voor de ontwikkeling van haalbare en geaccepteerde systemen is
het belangrijk veehouders al in een vroeg stadium te betrekken.
Aanmoediging door LNV
De laatste spreker was Bart Crijns van LNV. In zijn inleiding gaf hij een aantal ideeën
van LNV weer over het gebruik van Welfare Quality® . Het ministerie ziet WQ als een

belangrijk instrument voor monitoring en verantwoording van dierenwelzijn. Het is
belangrijk dat het systeem wordt opgeschaald van het primaire bedrijf naar de hele
keten. De ontwikkelde WQ indicatoren zouden moeten worden verankerd in de
jaarlijkse rapportage ‘Staat van het Dier’. In zijn inleiding gaf Crijns nog meer
mogelijkheden voor de inzet van WQ zoals het gebruik van de indicatoren in EU
wetgeving en als instrument voor onderbouwing en verificatie van welzijnsclaims. Als
stimulans vanuit LNV voor verdere ontwikkeling van het gebruik van WQ werd de
inzet van ‘GLB-artikel 68’ inkomenssteun als beloning voor terugdringen van
voetzoolbeschadigingen bij vleeskuikens en staartbijten bij varkens gesuggereerd.
Ook werden de mogelijkheid van praktijkprojecten gericht op het primaire bedrijf en
kennisverspreiding genoemd.
Verantwoord houden van dieren
De discussie na afloop van de bijeenkomst was kritisch welwillend met onder meer
opmerkingen over de noodzaak van een goede wetenschappelijke basis. De
dagvoorzitter, prof Vaarkamp, wees in zijn slotwoord nog op het belang van de visie
van de Raad voor Dierenaangelegenheden op het houden van dieren. De ideeën over
het houden van dieren zoals verwoord in dit rapport ‘Verantwoord houden’ (RDA,
2009) zouden een rol moeten spelen in de verdere ontwikkeling van uit Welfare
Quality® voortkomende projecten.
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