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Freedom Food: op de bres voor het
welzijn van landbouwhuisdieren in
het Verenigd Koninkrijk
door Bob Waller, Technical Development Manager, Freedom Food, VK
Vertaling en bewerking: P.G.M. van der Heijden

Op 11 december 2008, tijdens de NGVA thema-avond met als titel “Fork naar Farm; Maatschappelijke visies op aquacultuur” gaf Bob Waller, die als Technical Development manager
in het Verenigd Koninkrijk werkt, een presentatie over de organisatie waar hij in dienst
is: Freedom Food. Deze organisatie heeft tot doel het welzijnprogramma van het Royal
Society for the Prevention of Cruelty to Animals - RSPCA, de Britse Dierenbescherming)
voor landbouwhuisdieren vorm te geven.
De heer Waller gaf aan dat het belangrijk
was een goed begrip te hebben van de
Britse mentaliteit en de zorg voor dierenwelzijn die onder brede lagen van de Britse
bevolking leeft. Het is opmerkelijk dat de
RSPCA al in 1824 werd opgericht, en dat
is eerder dan de Britse Kinderbescherming
of de politie! Het doel was toentertijd de
wreedheid ten aanzien van paarden en
runderen in Londen te voorkomen.
De RSPCA en Freedom Food zijn twee
aparte liefdadigheidsinstellingen, maar
Freedom Food is eigendom van de RSPCA
en wordt met een bedrag van ca 1,5 miljoen
pond /jaar door de RSPCA gefinancierd.
Aanvullend inkomen voor Freedom Food
komt van de klanten wier bedrijf door medewerkers van Freedom Food met de welzijnsmeetlat van de RSPCA wordt beoordeeld en
dan al of niet het gewenste Freedom Food
keurmerk krijgen. De RSPCA ontvangt geen
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overheidsteun en wordt geheel door donaties en uit erfenissen gefinancierd. De Britse
dierenliefde levert de RSPCA een jaarlijks
budget van ca £ 100 miljoen op waarmee de
stichting haar activiteiten kan uitvoeren.
Bob legde uit dat de RSPCA tot de oprichting
van Freedom Food is overgegaan als gevolg
van de hogere eisen van het Britse publiek
tav dierenwelzijn voor landbouwhuisdieren,
en om in de winkel die producten te kunnen
onderscheiden die aan de gestelde eisen
voldoen. Vervolgens lichte hij toe hoe deze
eisen per diersoort ontwikkeld worden,
waarbij gebruik wordt gemaakt van werkgroepen, dierenartsen, DFRA (= Department
of Environment, Food and Rural Affairs) en
de EU regels op dit gebied. Vervolgens gaf
hij aan hoe het programma bij de Britse
consument bekend gemaakt werd en hoe
gebruik werd gemaakt van onderzoek. Hij
liet de toename zien van bedrijven en dieren

die de afgelopen jaren volgens de welzijnseisen van Freedom Food in Engeland
werden gehouden. Vijftig procent van het
Britse publiek kent het logo van Freedom
Food. Men heeft veel vertrouwen in het logo
dat door de RSPCA wordt gesteund. Dit
heeft geleid tot een groeiende vraag naar
producten met het Freedom Food logo, en
tot een almaar stijgend aantal dieren dat
wordt gehouden volgens de welzijnseisen
van Freedom Food. Bedrijven die aan de
eisen voldoen en het logo op hun producten
mogen zetten worden door medewerkers
van Freedom Food elk jaar gecontroleerd.
Op het gebied van aquacultuur heeft Freedom Food in 2007 een zeer uitgebreide
lijst met voorwaarden en eisen opgesteld
waaraan zalmkwekers die het Freedom
Food logo willen hebben, dienen te vol-

doen. Zo wordt voor zalm die in kooien in
zee of meren gehouden wordt een maximale dichtheid van 17 kg/m3 aangehouden.
Daarnaast zijn er uitgebreide adviezen
voor elke handeling die een zalm van ei tot
afmesten in een kwekerij ondergaat. Op
dit moment wordt ongeveer 80% van de
Schotse kweekzalm geproduceerd volgens
de eisen van Freedom Food. In 2009 hoopt
Freedom Food ook welzijnseisen voor vis
geproduceerd in recirculatiesystemen en in
doorstroomsystemen gereed te hebben.
Meer informatie over Freedom Food, en
over de criteria waaraan zalmkwekers
dienen te voldoen om voor een logo in
aanmerking te komen, is te vinden op de
webstek www. freedomfood.co.uk
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