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Er is momenteel veel discussie over moderne dierlijke
productiesystemen en dierenwelzijn. Een eerste
probleem is de definitie en meetbaarheid van welzijn.
Bovendien zijn er verschillende opinies over het niveau
van dierenwelzijn dat vereist en/of gewenst is. Naast
deze technische en maatschappelijke aspecten van
dierenwelzijn, is er het economische aspect. Per slot
van rekening worden landbouwhuisdieren gehouden om
commerciële redenen. In deze bijdrage worden de
economische aspecten van dierenwelzijn beschreven
vanuit een theoretisch perspectief en bediscussieerd op
bedrijfs- en maatschappelijk niveau.

Ik wil in deze verhandeling niet ingaan op de definitie van dierenwelzijn, maar de lezer moet
zich realiseren dat deze definitie heel belangrijk is. Als we het hebben over verbetering van
dierenwelzijn, is het dier de centrale focus. Hierop doorredenerend, moeten de netto kosten
(dit kunnen overigens ook opbrengsten zijn) per eenheid van welzijnsverbetering dan het
doel zijn op dier- en bedrijfsniveau. Als we praten over dierenwelzijn in relatie tot de eisen
van de consument, is de consument de centrale eenheid. In die situatie is het dus belangrijk
om definities te gebruiken die representatief zijn voor de manier waarop consumenten
kijken naar dierenwelzijn (deze definities kunnen verschillen van de meer technische
definities van welzijnexperts).
Economische aspecten van dierenwelzijn op bedrijfsniveau
Vanuit economisch oogpunt is de veehouderij het omzettingsproces van productiefactoren
(grond, kapitaal en arbeid) naar producten (zoals melk, eieren, biggen en vlees). De relatie
tussen input en output kan worden weergegeven door een productiefunctie (figuur 1), waar
de output (producten) een functie is van de hoeveelheid input (productiefactoren) (McInerney, 1996). De relatie tussen input en output is afhankelijk van de bedrijfsstructuur (bijvoorbeeld hoeveelheid gebouwen en grond) en het management. Met dezelfde middelen en met
dezelfde beperkingen is een goede manager in staat een hoger niveau aan output, en dus
een hogere efficiëntie, te halen dan een slechte manager. De bovenste curve in figuur 1
geeft een efficiënter productieproces weer dan de onderste curve.
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Figuur 1 Het effect van een lagere efficiëntie van productie onder
economische optimale managementomstandigheden [3].

Binnen de beperkingen van een bedrijf heeft de veehouder
keuzes in de hoeveelheid te gebruiken input en kan hij deze
optimaliseren. De relatie tussen input en output is niet
lineair. Aan het begin van de curve geeft iedere additionele
eenheid input relatief meer output, wat aangeeft dat met
een hogere input het productieproces efficiënter wordt.
Vanaf een zeker punt resulteert elke additionele eenheid
input in een relatief kleinere toename van de output, wat
aangeeft dat met een hogere input het productie proces
minder efficiënt wordt. Op een zeker moment resulteert
additionele input zelfs in een afname van de output. Om de
winst te maximaliseren is het optimale niveau van input het
punt waar de verandering in output gelijk is aan de prijsverhouding van input PR en output PQ. Voor de efficiënte
productiefunctie is dit punt A; voor de inefficiënte productiefunctie is dat niet punt B, zoals mogelijk verondersteld,
maar punt F. Dit betekent dat met een inefficiënte productie
de totale output niet alleen vermindert door een minder
efficiënt gebruik van middelen, maar het optimale productieniveau verandert, resulterend in een nog lagere output.
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Terug naar dierenwelzijn. Er zijn veel aspecten aan dierenwelzijn, bijvoorbeeld fysiologische
aspecten zoals voldoende water en voer, een goed klimaat, vrij zijn van pijn en ziekte.
Verbeteringen van fysiologische aard kunnen heel goed gerelateerd zijn aan verbetering van
productie-efficiëntie. Andere aspecten gerelateerd aan dierenwelzijn zijn bijvoorbeeld de
gelegenheid om natuurlijk gedrag te vertonen en de intrinsieke waarde van het dier. Deze
welzijnaspecten zijn veel minder gerelateerd aan productie-efficiëntie. Maatregelen die
welzijnsverhogend zijn en tegelijkertijd de efficiëntie verhogen, kunnen gemakkelijk worden
aanbevolen [7]. In figuur 1 is de inefficiënte productiefunctie die zonder toepassing van die
maatregelen weergegeven. Na toepassing van de maatregelen komt de productiefunctie op
een hoger niveau, wat leidt tot een efficiëntere productie. Veehouders zullen niet veel
moeite hebben met de toepassing van dit type maatregelen om dierenwelzijn te verbeteren.
Bijvoorbeeld: doorspoelen van de melkapparatuur nadat een koe met klinische mastitis
gemolken is, vermindert de overdracht van mastitis en voorkomt daardoor nieuwe mastitisgevallen. De financiële voordelen van deze maatregel doen de kosten ervan meer dan teniet
[2], terwijl een vermindering van klinische mastitis ook het welzijn van het dier ten goede
komt. De enige economische consequenties zijn de ontgane voordelen als het rendement
op investering in andere maatregelen hoger zou zijn geweest dan het behaalde rendement
van de welzijnsbevorderende maatregelen.
Een tweede groep welzijnsbevorderende maatregelen is die voor welke de productievoordelen de kosten niet compenseren of zelfs in het geheel geen productievoordelen geven.
Bijvoorbeeld: het doorspoelen van melkapparatuur na het melken van alle koeien met
mastitis (zowel subklinische als klinische gevallen) verbetert de mastitissituatie (en dus het
dierenwelzijn) meer dan alleen doorspoelen na het melken van koeien met klinische mastitis.
Maar de voordelen van deze maatregel compenseren de kosten niet [2]. In figuur 1 betekent dit type maatregel dat de productie minder efficiënt wordt en meer middelen nodig zijn
voor hetzelfde productieniveau. Vanuit economisch oogpunt zullen veehouders dus niet
genegen zijn dit type maatregelen vrijwillig in te voeren.
Economische aspecten van dierenwelzijn op marktniveau
Uitgaande van een perfect werkende markt, liggen de basiswetten van vraag en aanbod ten
grondslag aan ons denkkader. Figuur 2A laat een klassiek beeld van vraag, aanbod en
marktevenwicht zien. Stel, figuur 1 geeft vraag en aanbod van vlees weer. Er kunnen
verschillende dingen gebeuren. Hieronder zijn basale scenario’s kort beschreven:
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1. A
 ls veehouders de productie-efficiëntie verbeteren door
het verbeteren van dierenwelzijn, verandert de aanbodcurve naar S1 (figuur 2B) met als resultaat daling van
de prijzen (naar Pe1). De consumptie gaat omhoog
(naar Qe1). Het voordeel van een efficiëntere productie
gaat voor een groot deel naar de consument ((consumentensurplus) en minder naar de producenten
(producenten-surplus).
2. Als de productie-efficiëntie vermindert door vrijwillige of
verplichte invoering van welzijnsbevorderende maatregelen, beweegt de aanbodcurve naar S2 (figuur 2B).
De consequenties hiervan zijn een prijsverhoging (naar
Pe2) en een verminderde consumptie (tot Qe2). Dit
betekent een nadeel voor consumenten (een verminderd consumenten surplus) en minder nadeel voor de
producenten dan ze verwachtten.
3. Als, door toegenomen bewustzijn van de consument,
het imago van vlees negatief beïnvloed wordt door
gebrek aan verbetering van dierenwelzijn daalt de
vraag en gaat de vraagcurve naar D1 (figuur 2C).
Consumptie en prijzen zullen afnemen, wat vooral de
producenten zal treffen (een grote vermindering in
producenten surplus).
4. Als de vleesmarkt gedifferentieerd is, is er niet één
enkele vraag- en aanbodcurve, maar zijn er vraag- en
aanbodcurven voor ‘standaard vlees’ (S en D in figuur
2D) en voor ‘welzijnsvlees’ (S4 en D4 in figuur 2D).
Voor S4 is verondersteld dat productie van ‘welzijnsvlees’ minder efficiënt is dan van ‘standaard vlees’. Er
zullen twee verschillende evenwichtspunten zijn voor
beide vleestypen met verschillende prijzen. De totale
consumptie (en -productie) van vlees zal Qe + Qe4 zijn.
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produceren dierlijke
producten voor NederlandFiguur 2 Vraag (D) en aanbod (S) van vlees bij verschillende scenario’s:
basisscenario (A), verbeterde of verminderde productie-efficiëntie door
se en buitenlandse markinvoering welzijnsmaatregelen (B), verminderde vraag door ontbreken
ten. Aan de andere kant
van dierenwelzijn (C) en gedifferentieerde productie (D).
kunnen buitenlandse
producenten producten verkopen op de Nederlandse markt. De beschreven effecten in
scenario 2B bijvoorbeeld, waar de productie minder efficiënt wordt door een hoger niveau
van dierenwelzijn, zijn erg afhankelijk van het al dan niet gelijk zijn van de omstandigheden
(‘level playing field’). Als de productieomstandigheden in andere landen niet veranderen,
kunnen producten uit deze landen eventueel de Nederlandse producten vervangen. Dit kan
alleen worden voorkomen wanneer er ook veranderingen in de vraag zijn (figuur 2D), in
Nederlandse of in de andere markten of in beide. Daarnaast zijn de effecten separaat van
elkaar behandeld. In werkelijkheid lopen effecten vaak door elkaar heen.
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Interpretatie van deze economische overwegingen
Voor de Nederlandse veehouderij is het belangrijk om die maatregelen te vinden die het
dierenwelzijn bevorderen en tegelijkertijd de productie-efficiëntie verhogen. In de veehouderij is dierenwelzijn deels gerelateerd aan ziektes met een hoge frequentie en duur, zoals
mastitis bij melkvee [2] en klauwproblemen bij melkvee [1] en varkens [4]. Maatregelen om
deze ziektes te verminderen en zo het welzijn te bevorderen, kunnen ook de productieOver respect voor dieren
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efficiëntie verhogen. In veehouderijsystemen kan de
uitdaging liggen in het vinden van verbeterde huisvesting
die tegen dezelfde kosten als oudere huisvestingssystemen
een hoger niveau van dierenwelzijn impliceren.
De maatschappij kan de veehouders door middel van
wetgeving dwingen het niveau van dierenwelzijn te verbeteren met maatregelen die de productie-efficiëntie niet
verhogen. Als welzijnsbevorderende wetgeving wordt
overwogen, kan het zinvol zijn een kosten-effectanalyse uit
te voeren om de meest efficiënte manier van welzijnsbevordering te bepalen. Ook kunnen de gevolgen voor de
concurrentiekracht en overlevingskans van de bedrijven na
wetgeving berekend worden met behulp van economische
modellen. Tot nu toe is er weinig economische modellering
van dierenwelzijn uitgevoerd, waardoor we niet veel kunnen
zeggen over de uiteindelijke consequenties van dergelijke
veranderingen.
Consequenties van welzijnsbevorderende wetgeving hangen
ook af van de vraag van de consument. Veehouders en
boerenorganisaties gebruiken deze argumentatie om hun
positie te verdedigen: “als de consument bereid is meer te
betalen voor vlees, kunnen we het produceren en krijgen zo
de hogere kosten betaald”. Maar dierenwelzijn op zich is
een kwaliteitsaspect dat erg moeilijk betaald is te krijgen
[5]. Je kunt het niet aanraken, ruiken of proeven. Dit
betekent dat producten van dieren met verhoogde welzijnsniveaus gedefinieerd en vermarkt moeten worden als een
niche product. De lessen getrokken uit de biologische
veehouderij (ook een niche markt; combineert milieuvriendelijkheid en verbeterd dierenwelzijn) kunnen we toepassen
bij dierenwelzijn. Dit betekent echter dat niet de volledige
productie welzijnsvriendelijker wordt, maar slechts een deel
van de productie (dat deel waar vraag naar is).

Een erg boeiend onderwerp is de mogelijkheid van minder vraag (in westerse landen) als
gevolg van toegenomen bewustwording van welzijnsproblemen bij de dierlijke productie. De
effecten van negatief nieuws kunnen behoorlijk grote consequenties hebben op de bestedingen aan dierlijke producten. Consequenties die heel moeilijk te weerleggen zijn door middel
van advertenties [6]. Dit betekent dat er een risico is als men het dierenwelzijn niet verhoogt; het risico dat de consumentenvraag naar dierlijke producten vermindert met
behoorlijke gevolgen voor productie en prijzen. Bevorderen van dierenwelzijn is mogelijk
een verzekering tegen dit risico.
Tot slot
In deze essay is het onmogelijk alle economische overwegingen betreffende dierlijke
productie en dierenwelzijn te behandelen. Ik heb geprobeerd enige basisscenario’s te
schetsen die gebruikt kunnen worden voor dierenwelzijn. De economische consequenties
van veranderingen in welzijn van productiedieren zijn vaak genoemd in het debat, maar
nauwelijks gekwantificeerd. Kwantificering kan enige mist wegnemen rond de economische
consequenties en maakt beslissingen over welzijn van productiedieren gemakkelijker.
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