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In deze nieuwsbrief wil ik u informeren over
de stand van zaken rond de Nota Dierenwelzijn (NDW) en Nationale Agenda Diergezondheid (NAD) in relatie tot de aangekondigde actualisatie door Staatssecretaris
Bleker van het ministerie van Economische
Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) begin
dit jaar. De staatssecretaris heeft aangekondigd eind dit jaar te zullen komen met een
nieuwe geïntegreerde Nota Dierbeleid. Het
nieuwe regeerakkoord, nieuwe (weten-

schappelijke) inzichten, maatschappelijke
ontwikkelingen en vier jaar ervaring met de
uitvoering van de NDW en NAD vormen de
aanleiding voor deze actualisatie. In tegenstelling tot voorafgaande keren wordt in
deze nieuwsbrief daarom niet ingegaan op
de voortgang van een aantal projecten.

Alida Oppers
Directeur Voedsel, Dier en Consument
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De nieuwe Nota Dierbeleid kent nauwe raakvlakken met reeds
lopende trajecten. Bij de totstandkoming zal hier zoveel mogelijk
rekening mee worden gehouden.

Raakvlakken met andere trajecten

Nota Dierbeleid
De nieuwe Nota Dierbeleid omvat een visie
op het houden en gebruiken van dieren,
gaat in op de doelen die we willen bereiken

met betrekking tot dierenwelzijn en diergezondheid en geeft aan hoe we die doelen
willen gaan bereiken. Daarbij is het idee om

Naar een maatschappelijk geaccepteerde omgang met dieren

1) Actualisatie van het huidige beleid
Met de Nota dierenwelzijn (NDW) en Nationale
agenda diergezondheid (NAD) is een structureGestreefd wordt naar een maatschappelijk
geaccepteerde omgang met dieren, waarbij le aanpak ingezet om de diverse welzijns- en
excessen in de omgang met dieren in Neder- gezondheidsproblemen aan te pakken. Dit
beleid heeft verschillende activiteiten in gang
land zullen verdwijnen. Ook moet het
gezet door overheid, bedrijfsleven en maatbeleid verdere richting en snelheid geven
schappelijke organisaties. Over deze activiteiaan de ingezette verbeteringen op het
ten is door het ministerie van EL&I aan de
gebied van dierenwelzijn en diergezondheid. In lijn met het beleid van het huidige Tweede Kamer gerapporteerd in drie jaarlijkse
kabinet wordt ingezet op een duidelijke rol- voortgangsrapportages. In de monitoringsrapverdeling tussen overheid, bedrijfsleven en portage ‘Staat van het dier’ wordt sinds 2010
het niveau van dierenwelzijn van gehouden
burgers. Het uitgangspunt hierbij is dat de
verantwoordelijkheid voor het welzijn en de dieren in Nederland beschreven. Daaruit kan
worden afgeleid of het ingezette beleid effect
gezondheid van dieren primair bij de housorteert en het niveau van dierenwelzijn en
der ligt en dat verbetering daarvan vooral
diergezondheid verbetert. In het kader van de
een taak is van sector en burgers. De overheid heeft de taak beleid te ontwikkelen en actualisatie worden de nog lopende acties uit
de NDW en NAD tegen het licht gehouden van
regelgeving op te stellen en te handhaven
om publieke waarden te beschermen. Daar- de nieuwe inzichten en ontwikkelingen en het
huidige kabinetsbeleid. De te beantwoorden
bij kunnen ook stimulering en facilitering
vragen zijn: Wat is afgerond? Wat loopt nog?
instrumenten zijn die door de overheid
Wat stagneert en waarom? Waar willen we
gebruikt worden.
mee door? Welke intensiveringen zijn nodig
en door wie? De resultaten hiervan zullen in
Twee sporen
de nieuwe Nota Dierbeleid worden
Bij de totstandkoming van de nieuwe Nota
opgenomen.
Dierbeleid volgen we twee sporen:
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een onderverdeling te maken tussen speerpunten voor de korte termijn en ambities
voor de lange termijn.

2) Benoemen van speerpunten
Er zal een aantal speerpunten worden
benoemd waar de dierenwelzijns- en diergezondheidsproblematiek het meest urgent
is en/of de maatschappelijke zorg groot. Op
deze speerpunten wordt deze kabinetsperiode actief ingezet.
Sinds het verschijnen van de NDW en NAD
zijn de contacten tussen overheid, sectoren,
maatschappelijke organisaties en wetenschap geïntensiveerd. De diverse stakeholders zullen zoveel mogelijk via de reguliere
overleggen worden betrokken bij de totstandkoming en uitwerking van de Nota
Dierbeleid. Zij worden via deze overleggen
gevraagd om input en feedback.

De nieuwe Nota Dierbeleid kent nauwe
raakvlakken met reeds lopende trajecten. Bij
de totstandkoming zal hier zoveel mogelijk
rekening mee worden gehouden en zullen
zaken met elkaar in verbinding worden
gebracht. Ook worden bij de totstandkoming de zienswijzen betrokken die de Raad
voor Dierenaangelegenheden de afgelopen
twee jaar heeft uitgebracht, te weten ‘Zichtbaar beter’, ‘Verantwoord houden’, ‘Agenda
voor het dierbeleid’ en ‘Fokkerij & voortplantingstechnieken’ (zie ook www.rda.nl).
Als uitvloeisel van de Agenda voor het dierbeleid zijn reeds twee projecten gestart:
1) ‘Trendanalyse Denken over dieren’: Dit
project inventariseert de maatschappelijke
opvattingen over onze omgang met dieren
en brengt de ontwikkelingen en trends in
beeld die daarop van invloed zijn.
2) ‘Rechtvaardiging voor het houden van
dieren’: Doel van dit project is om te toetsen
of het huidige beleid ten aanzien van het
houden en gebruiken van dieren moreel
gezien nog gerechtvaardigd is.
De resultaten van beide projecten zullen
worden betrokken bij de totstandkoming
van de nieuwe nota.

Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij
In het kader van de Uitvoeringsagenda
Duurzame Veehouderij (UDV) werken de
deelnemende partijen aan acties op elk van
de zes speerpunten uit de UDV (systeeminnovaties, welzijn en gezondheid voor dieren, maatschappelijke inpassing, energie,
milieu en klimaat, markt en ondernemerschap en verantwoord consumeren).
Komend jaar zal ook aandacht zijn voor de
actualisatie van de ambities tot 2015.
(Klik hier voor meer informatie)

Maatschappelijke dialoog
Megastallen
Van mei t/m augustus 2011 organiseert het
ministerie van EL&I een maatschappelijke
dialoog over megastallen. De dialoog moet
leiden tot een helder overzicht van alle
meningen en argumenten ten aanzien van
schaalvergroting in de veehouderij. In oktober/november komt staatssecretaris Bleker
met een toekomstvisie veehouderij.
(Klik hier voor meer informatie)

Europese ontwikkelingen
De Europese Commissie is gestart met het
actualiseren van de EU Strategy on Animal
Welfare, de Community Animal Health Policy (CAHP) en de Animal Health Law (AHL).
(Klik hier voor meer informatie)

Planning
Binnen het ministerie van EL&I is een projectgroep gestart onder leiding van projectleider Ninca Wentzel. Deze zomer wordt o.a.
gewerkt aan een speerpuntennotitie die in
september en oktober met de stakeholders
zal worden besproken.

Mocht u naar aanleiding van dit nieuwsbericht nog vragen hebben, dan kunt u terecht
bij de projectsecretaris Caroline Vollebregt
(c.vollebregt-grentzius@minlnv.nl of
070-3786065).

Verder zal met de volgende trajecten/
projecten afstemming plaatsvinden:
Top-sectoren (onderdeel Agro&Food)
De overheid en het bedrijfsleven werken
samen aan een nieuw bedrijfslevenbeleid
om de positie van een aantal Nederlandse
topsectoren in de wereld te verstevigen.
De sector Agro&Food heeft recent een
adviesrapport uitgebracht om samen met de
overheid en kennisinstellingen een duurzame en concurrerende agro&foodsector te
realiseren. Hierin is ook aandacht voor de
thema’s dierenwelzijn en diergezondheid.
De overheid zal hier middels een kabinetsreactie op reageren na de zomer.
(Klik hier voor meer informatie)
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Colofon
Dierbeleid in uitvoering is een uitgave
van het ministerie van EL&I.
Redactieadres
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
Fotografie
Beeldbank Ministerie van EL&I
Ontwerp en Productie
DB Huisstijlmedia
Deze nieuwsbrief verschijnt twee keer
per jaar.
Internet:
www.rijksoverheid.nl/ministeries/
eleni
E-mail:
dierbeleidinuitvoering@minlnv.nl
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