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Doel en activiteiten
van de raad
De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) is een
onafhankelijke raad van deskundigen die de bewindspersoon van Economische Zaken gevraagd en ongevraagd
adviseert over multidisciplinaire vraagstukken op het
gebied van dierenwelzijn inclusief diergezondheid. De
RDA bestaat uit ongeveer veertig leden met zeer uiteenlopende achtergrond en deskundigheid, die er op
persoonlijke titel en zonder last of ruggespraak zitting
in hebben.
De Raad voor Dierenaangelegenheden behandelt vraagstukken over de volle breedte van het dierbeleid: over
gehouden en niet-gehouden, dus ‘in het wild levende’
dieren, over hobbydieren, over gezelschapsdieren, en
over productie- en proefdieren.
De raad legt het resultaat van zijn beraadslagingen neer in
een zogenaamde zienswijze. Die geeft een overzicht van
wetenschappelijke en maatschappelijke achtergronden
van een vraagstuk, en adviseert over beleidsrichtingen en
oplossingsrichtingen voor dilemma’s. Consensus is niet
noodzakelijk: een zienswijze van de raad kan minderheidsstandpunten bevatten.
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Woord Vooraf
Het denken over dieren en dierenwelzijn komt steeds
meer in het licht van de maatschappelijke belangstelling
te staan. De discussies over de huisdierenlijst, de oehoe,
de wolf, over everzwijnen en antibioticagebruik en over
megastallen getuigen daarvan. Er zijn ook steeds meer
partijen die zich in die discussies begeven.

Mede door een aantal personele wisselingen was het
jaar 2014 voor de raad een jaar van omzien en schakelen
naar de toekomst. En het was een jaar van nieuwe aanzetten, die in de komende tijd zullen worden verzilverd.
We trekken de consistentie in onze zienswijzen door, we
verbreden ons blikveld, we werken transparant en we
dragen de resultaten van dat werk actiever uit. Wat dat
oplevert leest u in het volgende jaarverslag. De kristallisatiepunten voor deze aanpak treft u in deze aflevering.

Foto: William Hoogteyling

De Raad voor Dierenaangelegenheden ziet hierin de
achtergrond van een net zo sterk groeiende behoefte
aan afgewogen en consistente adviezen, waarin plaats
is voor de verschillende invalshoeken die in deze discussies een rol spelen.

Prof. dr. F. Ohl
Voorzitter Raad voor Dierenaangelegenheden
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Staatssecretaris Sharon Dijksma:

‘Als de raad zijn rol op zijn eigen manier
speelt hebben we het meest aan zijn adviezen’

‘Van veel zienswijzen van de raad komen
onderdelen terug in het beleid. Dat geldt
bijvoorbeeld voor Grip op Ingrepen en
Verantwoord Honden Houden, maar ook
voor nog concretere zienswijzen zoals
over het doden van ganzen en het protocol voor gestrande zeezoogdieren. Dat
waren adviezen die we meteen konden
opnemen in ons beleid. Soms liggen ze
op een hoger abstractieniveau. Dat kan
je dan niet een-op-een toepassen, maar

We hebben al veel adviezen gehad
die we nu gebruiken bij lopende dossiers’
we kunnen de achterliggende gedachte
heel goed mee laten wegen in het beleid.
En het komt natuurlijk ook wel eens voor
dat we met een deel van een advies niet
uit de voeten kunnen. Je opereert in een
politieke realiteit die niet voor alles open
staat.’

Laat u het ook aan de raad weten als
u vindt dat u met een zienswijze of een
deel daarvan niet uit de voeten kunt?
Dijksma: ‘Ja, dat doe ik zeker. Ik beschouw
de raad als een bevriende instelling en als
je onder vrienden bent dan kan je zulke
dingen doen. Maar men snapt dat ook wel,
dat niet alles meteen bruikbaar en vooral
haalbaar is. Over het geheel genomen kan
ik echter wel zeggen dat in de periode die
ik als staatssecretaris heb meegemaakt,
de adviezen van de raad een serieuze rol
hebben gespeeld voor mijn beleid.’
De raad heeft de laatste jaren in een
aantal zienswijzen een afwegingsmodel
gehanteerd: een analysekader om te helpen bij het nemen van beleidsbesluiten.
Dat past in het streven van de raad om
zich met zijn adviezen meer op de aanpak van problemen te richten dan op

de oplossing ervan. Bent u blij met die
tendens?
Dijksma: ‘Dat hangt van het onderwerp
af. Als het gaat om hoe te handelen
wanneer er een walvis is gestrand, dan
moet er wat gebeuren en wil je ook een
advies dat daarop is toegesneden. Maar
in andere gevallen is het werken met een
afwegingsmodel zeker verstandig, juist
omdat je van te voren niet precies weet
wat de omstandigheden zijn waaronder
je een beslissing moet gaan nemen.
Maar het belangrijkste is natuurlijk dat
de raad zelf moet beslissen op welke
manier ze werkt. Als hij zijn eigen rol op
zijn eigen manier speelt hebben we ook
het meest aan de adviezen waarmee hij
komt.’
Vorig jaar kwam de raad met een zienswijze over de voorwaarden waaronder

Foto: Nationale Beeldbank

‘Het is goed dat er een plaats is waar fundamentele vragen gesteld en beantwoord kunnen
worden,’ zegt staatssecretaris Sharon Dijksma die op het departement van Economische Zaken
over agro en natuur gaat. Zij is de bewindspersoon tot wie de Raad voor Dierenaangelegenheden zich in eerste instantie richt met zijn adviezen. ‘Als je het over de hele maatschappij bekijkt zijn er veel manieren waarop je naar de gezondheid en het welzijn van dieren kan kijken.
De bedoeling is dat die ook in de volle breedte in de raad worden bediscussieerd.’
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De raad heeft ook ongevraagde adviezen gegeven, bijvoorbeeld met Winstgevend Welzijn
en Zorgplicht Natuurlijk Gewogen. Hecht u

belang aan zulke ongevraagde adviezen, en
wat verwacht u in de nabije toekomst nog
meer van de raad?
Dijksma: ‘Ik hoop dat ze blijven komen. Daar
zijn ze voor. In de laatste paar jaar is er veel werk
verzet. We hebben best al veel adviezen gehad
die we nu gebruiken bij lopende dossiers. Met
de zienswijze Grip op Ingrepen heb ik bijvoorbeeld echt beleid gemaakt. Dat advies heb ik
goed kunnen gebruiken in de contacten met
houderijorganisaties en met de veehouderijsectoren om afspraken te maken over bepaalde
ingrepen zoals het castreren van biggen. Ook
het advies over niet-gehouden dieren heb ik
goed kunnen gebruiken, bijvoorbeeld in de discussies rond het beleid voor de grote grazers.
In het proces rond Onder Voorwaarden Houden van Dieren is de RDA ook als een soort

procesbegeleider opgetreden. Daar hebben
we positieve ervaringen mee. Als de raad in de
toekomst vaker zo’n rol zou willen spelen bij
maatschappelijke discussies rond dierenwel-

Als er een walvis is gestrand, dan moet
er wat gebeuren en wil je ook een
advies dat daarop is toegesneden’
zijn, of strategische analyses zou willen leveren ten behoeve van het beleid zou ik dat goed
vinden, al ik vind ik wel dat we zo’n rol per
geval moeten bekijken. De raad en zijn voorzitter hebben zich een zeker gezag verworven.
Dan is het fijn als je af en toe een beroep op
ze kan doen als onbevooroordeelde partij uit
onverdachte hoek.’

Foto: Getty Images/Ingram Publishing

tevreden over. Ik zou het pas ernstig vinden
wanneer je wordt gewaarschuwd dat er iets
aan een verantwoord proces ontbreekt en je
doet daar niets mee.
Al met al is het tot nu toe een hele toer
geweest. Veel mensen zijn het ook überhaupt
niet eens met het feit dat er een huisdierenlijst komt. Dus het is goed dat er in het proces
ruimte is geweest voor constructieve kritiek.
Als het helpt om je nog beter voor te bereiden
om echt stappen vooruit te kunnen zetten in
zo’n moeizaam maatschappelijk proces, is het
alleen maar goed dat de raad daarin zijn eigen
rol heeft gespeeld.’

Foto: Nationale Beeldbank

Foto: Dierenbeeldbank

huis- en gezelschapsdieren gehouden kunnen
worden. Dat kwam erop neer dat een goed
advies eigenlijk zou moeten wachten tot er
meer en betere informatie beschikbaar was.
Wat vond u van die zienswijze?
Dijksma: ‘De discussie rond de huisdierenlijsten , waar de zienswijze Onder Voorwaarden Houden van Dieren over ging, liep al zo’n
twintig jaar. Als je dan voorzichtige stappen
wil gaan zetten om tot die lijsten te komen
is het lastig als er opeens blokjes op je weg
worden neergelegd. Maar tegelijk is het zo dat
je daar maar beter aandacht aan kan besteden.
Dat hebben we in dit geval ook gedaan door
nadien samen met andere partijen tot een
herbeoordeling te komen van de diersoorten
en de houderijvoorwaarden waarom het ging.
Dat proces is nu aan de gang en ik ben daar
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Nieuwe RDA-secretaris Marc Schakenraad:

‘Verbreden en verspreiden, dat
is nu aan de orde’
‘We hebben een jaar achter de rug van terugkijken en vooruitzien, maar ook van nieuwe initiatieven en nieuwe perspectieven. Nu moeten we alles wat in gang is gezet tot goede resultaten zien
te brengen, èn aan de zichtbaarheid van onze adviezen werken. Verbreden van onze activiteit, en
verspreiden van onze inzichten’. Dat zegt secretaris Marc Schakenraad als hem wordt gevraagd
voor dit jaarverslag een tussenbalans op te maken.

Foto: Roel Rozenburg

De leden van de Raad voor Dierenaangelegenheden
hebben samen een indrukwekkende kennis over een
breed terrein. Er is een grote diversiteit en een grote
betrokkenheid bij dieren. ‘Nog groter en breder dan ik
had gedacht,’ viel Marc Schakenraad al snel op na zijn
aantreden in oktober vorig jaar. En die diversiteit brengt
geen Babylonische taferelen mee, zoals je als buitenstaander zou kunnen denken. Hij leidt juist tot betere,
diepere inzichten omdat de zienswijzen van de raad
vanuit verschillende invalshoeken worden ondersteund.
Een prima uitgangspunt voor de toekomst, vindt
Schakenraad. ‘Alleen moeten we ervoor zorgen dat alles
wat meer zichtbaar wordt. De kennis die er is en die we
als raad ook verder ontwikkelen, moeten we beter gaan
benutten en beter uitdragen.’
‘Er is in 2014 afscheid genomen van mijn voorganger,
Laurens Hoedemaker. Er is daarna een compleet nieuw
RDA-team tot stand gekomen. Door de ramp met de
MH17 is ons ook een raadslid ontvallen, Alex Ploeg.’

(zie ook p.22) Er moest dus worden omgeschakeld. ‘Maar
in de tweede helft van vorig jaar zijn juist weer veel
dingen in gang gezet. In de novembervergadering van
de raad was grote animo om nieuwe onderwerpen op te
pakken. Iedereen heeft zijn inbreng kunnen leveren, er
zijn allerlei ideeën geopperd en veel leden hebben zich
opgeworpen om een bijdrage te leveren aan de adviezen
die worden opgepakt.’

Voordat Marc (ir. M.H.W.) Schakenraad op 1 oktober vorig
jaar aantrad als secretaris van de RDA, vervulde hij verschillende functies op het ministerie van Economische
Zaken. Met dierwetenschappen in Wageningen en drie
jaar onderzoek bij het LEI achter zich begon hij daar als
beleidsadviseur. Later was hij onder meer programmamanager en MT-lid bij verschillende diensten en directies, met als laatste voor zijn overstap de directie Dierlijke
Agroketens en Dierenwelzijn.

Marc Schakenraad
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in contact te komen met verschillende doelgroepen.
Stakeholderbijeenkomsten en brainstorms bijvoorbeeld.
En dat alles dan wel in onderlinge samenhang, benadrukt hij. ‘We gaan niet over een nacht ijs, zomaar wat
communiceren. We werken aan een communicatieplan
om onze krachten op dat gebied zo effectief en efficiënt
mogelijk besteden.’
Voor de komende jaren voorziet Schakenraad dat de
nieuwe, eigen initiatieven van de raad maatschappelijk

in vruchtbare aarde terecht kunnen komen. ‘Het denken
over dieren en dierenwelzijn staat onveranderd in de
belangstelling. Dat zie je aan recente discussies over de
huisdierenlijst, de oehoe, de wolf, over everzwijnen en
antibioticagebruik, megastallen enzovoorts. Er zijn ook
steeds meer partijen die zich in die discussies begeven.
Dan zal er ook behoefte blijven aan een RDA, die gericht
op het beleid met afgewogen en doordachte adviezen
komt waarin rekening wordt gehouden met al die verschillende invalshoeken.’

Foto: De Beeldkuil

Dat zijn er bij die gelegenheid vier geworden, waarmee inmiddels een groot aantal raadsleden aan het
werk is gegaan. Er worden zienswijzen voorbereid over
melkveehouderij, One Health (de samenhang tussen
diergezondheid en volksgezondheid), zwerfkatten en
de positie van dieren in het natuurbeleid van de overheid. Ook over de transparante manier van werken is
de secretaris tevreden. ’Iedereen kan nu deelnemen
aan een forum, en zo’n forum kan zelf bedenken wie
er eventueel nog van buiten de raad aan toegevoegd
moet worden.’ De tussenproducten van die fora en de
concept-zienswijze worden wel in de raad besproken.
Een zienswijze blijft dus een product van de hele raad,
benadrukt Schakenraad, die ook wijst op het belang
van consistentie in de uitspraken van de raad. ‘Op dat
punt heeft de raad de afgelopen jaren duidelijk stappen
gemaakt en daar willen we ook mee verder gaan.’
Dat alles stemt tot tevredenheid. Maar nu groeit ook
de behoefte om de zienswijzen onder de aandacht van
een groter publiek te brengen, constateert Schakenraad.
‘We gaan meer uitdragen wat we doen, en op dat gebied
hebben we ook al flinke stappen gezet. We presenteren
onze resultaten beter: we hebben een toegankelijk en
representatief jaarverslag uitgebracht en dit interview
zal straks onderdeel zijn van het tweede, dat ook gezien en gelezen mag worden. We hebben een tweetal
publieksversies van zienswijzen gepubliceerd en we
hebben onze website afgestoft. Wat die publieksversies
betreft, daar maken we een gewoonte van want het is
belangrijk dat zienswijzen door een groot publiek kunnen worden gelezen en begrepen. In die missie kan ook
ons nieuwe raadslid Bas Haring een rol spelen, voor wie
wetenschap naar het publiek brengen een soort tweede
natuur is.’ Daarnaast wil Schakenraad de website verder
verbeteren en nieuwe manieren in stelling brengen om
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De eerste Vaarkamplezing

‘Het houden van dieren…
ieders verantwoordelijkheid?!‘
Op 7 februari 2014 vond de eerste Vaarkamplezing plaats, genoemd naar de in 2011
overleden voorzitter van de raad prof. Henk Vaarkamp. De lezing werd onder grote
belangstelling in de Domkerk in Utrecht gehouden door prof. dr. Anton Pijpers,
decaan van de faculteit Diergeneeskunde. Deze pagina’s bieden een samenvatting
en enkele terugblikken.

“

Foto: Roel Rozenburg

Er zijn in Nederland bijna 3,9 miljoen runderen,
12,5 miljoen varkens, 97 miljoen kippen en 4,4 miljoen
honden en katten. De manier waarop we voor die dieren zorgen staat ter discussie. In de hobbydierhouderij
wordt het dier steeds meer als lid van het gezin gezien,
en in de beroepshouderij wordt de verhouding met de
dieren steeds zakelijker. Dat vormt een scherp contrast.
In Europa is vastgelegd dat dieren een intrinsieke waarde
hebben en beschermd moeten worden. In Nederland
geldt sinds 2013 de Wet dieren, die daar ook van uit gaat
en bovendien spreekt van zorgplicht voor dieren. Tot die
zorg behoort in elk geval dat ze zijn gevrijwaard van: a.
dorst, honger en onjuiste voeding; b. fysiek en fysiologisch
ongerief; c. pijn, verwonding en ziektes; d. angst en chronische stress; en e. beperking van hun natuurlijk gedrag;
de zogenaamde vijf vrijheden van Brambell. Bij de faculteit
Diergeneeskunde zeggen we graag dat een dier in een staat
van welzijn verkeert wanneer het in staat is zich actief aan
zijn levensomstandigheden aan te passen en daarmee een
toestand kan bereiken die het als positief ervaart.

Volgens de nota Dierenwelzijn en Diergezondheid uit
2012 moet elke houder goed en op een maatschappelijk
geaccepteerde manier voor zijn dieren zorgen, en voldoen
aan wettelijke eisen. Wat dat betekent voor productiedieren, daarover is veel discussie. Onze veehouderij heeft
decennia van kostprijsverlaging door schaalvergroting
achter de rug, met een uitstekende exportpositie en een
netto uitvoer van 25 miljard euro als resultaat. Dat maakt
wel dat we nu maatschappelijke discussies voeren over
zeer grote bedrijven. In de kern is de vraag ‘Willen we dit
in Nederland?’, en daar lopen de meningen ver uiteen.

Zorgen
Er tekenen zich tegenstellingen af in het maatschappelijk
denken. Naast respect voor productiviteit en efficiency
is er ook een hang naar traditie en natuurlijkheid, en
antropomorf denken. Burgers hebben nog steeds veel
zorgen over de intensiteit van de dierhouderij, dierwelzijn
en volksgezondheid, over de leefbaarheid en de sociale
cohesie in lokale gemeenschappen, en ze willen geen
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Foto: De Beeldkuil

risico’s accepteren zoals van campylobacter, dat eigenlijk
een normale bacterie is bij de kip.
Om op termijn economisch te overleven, maar ook
om aan de zorgen van burgers tegemoet te komen is
een consequente keuze voor duurzaamheid in de agroketens nodig. Het bedrijfsleven en de overheid delen de
doelstelling om in 2020 de Nederlandse vlees-, zuivel- en
eierketens veilige, gezonde, kwalitatief hoogwaardige
en maatschappelijk gewaardeerde producten te laten
maken, geproduceerd met oog voor welzijn. Dat gaat
dus verder dan de wettelijke vereisten.

Dierenarts Rens van Dobbenburgh:
‘Verbondenheid tussen dierhouderij en maatschappij
is belangrijk thema’
‘Henk Vaarkamp was een bijzondere man die veel heeft betekend voor de dierenartsenij en dierenwelzijn. Hij had altijd veel ideeën, bracht mensen bij elkaar en zette dingen in beweging. Dus toen
na zijn plotselinge dood in 2011 staatssecretaris Bleker opperde om hem op een of andere manier
voor de langere termijn te gedenken, viel dat meteen goed bij iedereen die hem had gekend.’
Dat zegt Rens van Dobbenburgh, die tot
die laatste categorie zeker behoort. Hij
komt uit dezelfde dierenartsenpraktijk
als Vaarkamp, in het Brabantse Diessen en was in 2004 diens opvolger als
veterinair directeur van de coöperatieve
medicijnenleverancier AUV. Tegenwoordig is Van Dobbenburgh Chief Veterinary
Officer bij Henry Schein Animal Health
Europe, waar AUV sinds 2012 deel van
is. In 2011 behoorde hij tot het groepje
betrokkenen dat het idee onder zijn
hoede nam en uitwerkte. Het zou een
regelmatig terugkerende lezing worden,
werd al gauw duidelijk, met de maatschappelijke acceptatie van veehouderij
als doorlopend thema. ‘Dat lag ook wel
voor de hand,’ zegt Van Dobbenburgh
nu, ‘want vooral de intensieve veehouderij heeft een groot probleem met hoe
de rest van de wereld naar haar kijkt.’
De dag zelf liep uitstekend, herinnert
de veterinaire topman zich. Het minis-

terie van Economische Zaken was de
initiator en organisator, maar de rol van
de RDA en zijn secretaris Laurens Hoedemaker kan met ere worden genoemd.
‘Er waren zo’n 400 bezoekers en hoofdspreker Anton Pijpers hield een uitstekend verhaal. Je moet natuurlijk nooit
denken dat een lezing het maatschappelijk onbegrip even oplost, maar zo’n
verhaal kan wel bijdragen aan wederzijds begrip en dat is in deze tijd heel
nodig. Je moet aan de mensen vertellen
hoe het in de dierhouderij zit, maar je
moet ook luisteren naar wat de maatschappij vindt, en dat zat allebei in die
lezing. Het was eigenlijk de rode draad:
als je met z’n allen een klein stapje vooruit doet is dat al heel belangrijk’.
‘Pijpers gaf een uitgebreid overzicht
van de verschillende aspecten van dierhouderij,’ aldus Van Dobbenburgh, ‘van
huis- en gezelschapsdieren via allerlei
nutsfuncties zoals sport naar landbouw-

en consumptiedieren. Alle stakeholders
kwamen aan bod, en vervolgens de
invalshoeken die daarbij hoorden: hoe
kijken ze naar het houden en doden van
dieren? En ten slotte keek hij naar de
positie van zijn eigen beroepsgroep, de
dierenarts, die bezig is een stukje van
zijn onafhankelijkheid kwijt te raken.’
Het thema van de verbondenheid tussen de dierhouderij en de maatschappij
was nuttig, en mag van Van Dobbenburgh
in komende lezingen wel centraal blijven
staan. ‘De wereldbevolking groeit snel en
de grote vraag is en hoe die van voedsel
kan worden voorzien. Daarvoor is diergezondheid van groot belang. Zo’n 1,8
miljard mensen zijn primair afhankelijk
van de gezondheid van hun dieren en die
is niet altijd optimaal in landen waar hij er
eigenlijk het meest toe doet. Daar zou het
van mij wel eens over mogen gaan.’
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Prestatie
Antibiotica zijn enorm belangrijk voor de gezondheid
van mens en dier. Beheersen van resistentie tegen antibiotica is nu het allerbelangrijkste. Daar hoorde in de
afgelopen jaren de gezamenlijke inspanning bij van de
dierhouderij, de KNMvD en de overheid om het verbruik
met 50% terug te dringen. Dat is gelukt en dat is een
prestatie van formaat.
De overheid heeft een ordenende, beschermende
en bevorderende rol. Maar ook andere partijen dragen
verantwoordelijkheid. Retailorganisaties zouden hun
aanbod in lijn moeten brengen met een maatschappelijk geaccepteerde dierhouderij. Niet-gouvernementele
organisaties (ngo’s) spelen een rol door kwesties op de
maatschappelijke agenda te zetten. Dierenartsen hebben
een verantwoordelijkheid, ook naar de samenleving.
Om die te vervullen hebben ze wel een onafhankelijke

Foto’s: Roel Rozenburg

Dat vereist een hoog niveau van diergezondheid, en dus
preventie, bewaking en bestrijding van besmettelijke dierziekten. De overheid wil een dierziektebestrijding met
vaccinatie als belangrijk onderdeel, en gedifferentieerd
beleid: verschillende maatregelen voor hobbydieren en
bedrijfsmatig gehouden dieren. Bij preventie is de verantwoordelijkheid van transporteurs en importeurs ook
groot. Er is ook een sterke veterinaire infrastructuur in
Europa nodig. En ten slotte ligt de basis voor de aanpak
van bedrijfsgebonden dierziekten in goed bedrijfsmanagement en goede kennis van de dierhouder. Datzelfde geldt
voor de niet-professionele dierhouder, maar niet iedereen heeft die kennis en daar gaan de dieren vaak onder
gebukt: obesitas, slechte of te kleine huisvesting. De RDA
heeft in het verleden geadviseerd om in het onderwijs al
te zorgen voor voldoende basiskennis bij de burger. Dat
vind ik nog steeds een goed idee.

Vanaf links boven met de klok mee: prof. Pijpers houdt de Vaarkamplezing, staatssecretaris Dijksma opent de bijeenkomst,
raadsvoorzitter prof. Ohl heet de aanwezigen welkom, opnieuw prof. Pijpers, dochter en weduwe van prof. Vaarkamp in gesprek
met de staatssecretaris.

positie nodig en juist die lijkt de laatste jaren af te kalven
door verzakelijking, schaalvergroting en concurrentie.
Tegelijk wordt hun rol steeds belangrijker, vooral bij
de volksgezondheid waar 70% van de nieuwe ziektes
zoönosen zijn. Een aantal jaren geleden pleitte de RDA,
terecht denk ik, voor systeemveranderingen die de kans
op malversaties verkleinen, de verantwoordelijkheid voor

het maatschappelijk belang beter borgen, en de ruimte
voor belangenconflicten verkleinen. Ook zou certificering zijn intrede moeten doen in de veterinaire wereld.
Als laatste in deze opsomming zijn de burgers een
belangrijke factor in het bewaken van dierenwelzijn
en diergezondheid, en die burgers, dat zijn wijzelf!

”
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Veterinair student Nils Bekkedam:
‘Dierenartsen moeten duidelijk maken
hoe het zit’

‘Zelf heb ik Vaarkamp niet gekend,
maar uit de lezing van prof. Anton
Pijpers kreeg je wel een idee waar hij
voor stond en wat hij wilde bereiken.
Het antibioticagebruik in de veehouderij kwam bijvoorbeeld aan de orde,
met de maatschappelijke kritiek daarop
en de verschillende kanten die daaraan
zitten.’
Ook over het soort dilemma’s dat
speelt rondom dierenwelzijn kunnen
dierenartsen de mensen meer voorlichten, zo vertaalt Bekkedam de boodschap van de Vaarkamplezing. ‘De
consument wil het allemaal diervriendelijk hebben maar hij wil het ook zo

goedkoop mogelijk. Dus koopt hij de
diervriendelijk geproduceerde waar niet
en daardoor komen we niet dichter bij
een verbetering. Voor dierenartsen ligt
er een rol om de mensen daarover in
te lichten,’ vindt de veterinair student.
Dierenartsen weten veel van hoe het
in de praktijk zit, maar ze moeten meer
de verbinding leggen met de samenleving, en verantwoordelijkheid nemen
om naar buiten te communiceren. ‘Ze
moeten duidelijk maken hoe het zit’.
Het was mooi om via de lezing van Pijpers een beeld te krijgen van de ideeën
waar ook Vaarkamp voor stond, zegt
Bekkedam.

Foto: De Beeldkuil

‘Rond het welzijn van dieren, vooral in de veehouderij, spelen
veel verschillende factoren. Economische en maatschappelijke
belangen bijvoorbeeld. Of dierenwelzijn, gezondheid en milieu.
De dierenarts is bij uitstek in de positie om die allemaal samen te
brengen en tegenover de maatschappij als een afgewogen geheel
te presenteren.’ Dat zegt Nils Bekkedam, student Diergeneeskunde die de eerste Vaarkamplezing bijwoonde.
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Onder Voorwaarden Houden van Dieren
Gevraagde zienswijze
Ruim vijfentwintig jaar geleden begon de discussie over
het opstellen van positief- of negatieflijsten om aan te
geven of en hoe het houden van bepaalde diersoorten
maatschappelijk aanvaardbaar is uit oogpunt van dierenwelzijn en risico’s voor de mens.
In 2009 bracht de RDA zijn zienswijze Verantwoord
Houden uit, over de rollen en verantwoordelijkheden bij
het houden van dieren. Dit was de leidraad voor de huidige zienswijze over het onder voorwaarden houden van
dieren. In juni 2013 presenteerde de staatssecretaris van
Economische Zaken de eerste positieflijsten, met alleen
zoogdieren. Deze waren mede gebaseerd op een systematiek van de Animal Sciences Group van Wageningen UR
voor het beoordelen van welzijnsaantasting in de houderij.
Daarnaast werden onder meer de kans op zoönosen, het
mogelijke gevaar voor de omgeving en de risico’s van
verwilderen meegewogen.

Het draagvlak onder de dierhouders voor de voorgestelde
positieflijsten leek niet groot. Toch was inbreng vanuit de
houderijorganisaties nodig om voorschriften te formuleren: de database van Wageningen UR bevatte daarover
voor veel diersoorten nauwelijks informatie. Daarom organiseerde de raad allereerst een bijeenkomst met liefhebberij- en belangenorganisaties, om samen naar gedeelde

Samenvatting

vertrekpunten te zoeken voor de beoogde voorwaarden.
Alle deelnemers aan deze stakeholderbijeenkomst, zo’n
vijftig vertegenwoordigers van een dertigtal organisaties,
waren het erover eens dat er voorwaarden voor de houderij van dieren nodig zijn. Tegelijk bestond er brede zorg
over de vraag of controle en handhaving van de positieflijstsystematiek wel haalbaar zou zijn.

In juli 2013 vroeg de staatssecretaris aan de raad om in
een zienswijze de voorwaarden aan te geven waaronder
diersoorten in de categorie ‘onder voorwaarden te houden’ gehouden kunnen worden. Die voorwaarden zouden praktisch uitvoerbaar moeten zijn, met voldoende
maatschappelijk draagvlak. Daarbij verzocht ze de raad
om ook stakeholderorganisaties en gespecialiseerde houders te raadplegen. Na een motie in de Kamer vroeg de
bewindsvrouw ook om richtlijnen te onderzoeken voor
de huisvesting en verzorging van de zes diersoorten die
op dat moment op de positieflijst stonden.

Foto: Dierenbeeldbank

Maatschappelijk draagvlak
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Het bleek dat vooral de liefhebberij- en belangenorganisaties zich onvoldoende gehoord voelden in het
voorafgaande proces, dat als niet transparant werd ervaren. Er was kritiek op het feit dat de positieflijst zou
dubbelen met reeds bestaande regelgeving, bijvoorbeeld
op het gebied van gevaar, zoönosen en invasiviteit.
De afwegingen over dierziekten en zoönosen werden
verder als weinig realistisch beschouwd, en er was veel
kritiek op het plaatsen van hond en kat op de lijst met
productiedieren, die niet aan een beoordeling door
Wageningen UR was onderworpen.

de georganiseerde hobbydierhouderij onontbeerlijk zijn.
Omdat de grootste problemen bij de lekenhouder worden verwacht werden voorstellen gedaan voor een systeem
van ontheffingstoetsing, vergunningen en registratieplicht
voor alle dieren. De verenigingen gaven hierbij aan een rol
te kunnen en willen spelen bij het beheer van zogeheten
houderbewijzen. Voor de handel in gezelschapsdieren werden
voorstellen gedaan om door te gaan met vrijwillige certificering, het inperken van gespecialiseerde verkooppunten
van gespecialiseerde soorten en het verplicht meegeven
van zorgvoorschriften c.q. dierenbijsluiters.

•

Onduidelijkheden wegnemen

Voorschriften

De raad streefde er vervolgens naar een werkkader op
te stellen waarmee houderijvoorschriften in onderlinge
samenhang kunnen worden opgesteld voor álle gehouden diersoorten, ongeacht voor welk doel zij gehouden
worden. Dat ging verder dan de vraag van de staatssecretaris, maar werd nodig geacht voor duurzaam en
consistent beleid.
Daarbij bleken de eerdere afwegingen om diersoorten
op de verschillende lijsten te plaatsen niet duidelijk te zijn,
wat niet behulpzaam was bij het verkrijgen van maatschappelijk draagvlak voor de systematiek van de positieflijsten.
Dat laatste gold ook voor het besluit om de hond en de kat
buiten de beoordeling te houden door ze op de lijst van
‘voor productie te houden’ diersoorten te plaatsen. Ook
daar plaatste de raad dan ook een vraagteken bij. Ten slotte
was de raad op zijn hoede voor doublures met bestaande
of aankomende richtlijnen of regelingen.
Er werd voor gekozen om de beoogde zienswijze in twee
fases op te leveren: een tussenadvies met aanbevelingen
voor het opstellen van de houderijvoorschriften, en in de
eerste helft van 2014 het eindadvies met de gevraagde
voorschriften zelf. In de tweede fase zou de inbreng van

Bij het opstellen van voorschriften geeft de raad de voorkeur aan doelvoorschriften boven middelenvoorschriften.
Ook pleitte de raad voor voorschriften die door middel van
best practices niet alleen tot de afwezigheid van negatieve
factoren leiden maar ook tot positieve elementen. Daarbij
werd een sjabloon gepresenteerd voor de houderijvoorschriften, dat door de betreffende houderijorganisaties
zou moeten worden ingevuld en onderbouwd.
De raad stelde voor de op deze manier tot stand gebrachte
voorschriften te laten toetsen door een onafhankelijke
toetsingscommissie van experts, te benoemen door de
staatssecretaris van Economische Zaken. Deze commissie zou ook over latere aanpassingen moeten oordelen.
Voor het verspreiden en beschikbaar stellen van de
voorschriften zag de raad een rol voor het Landelijk
Informatiecentrum Gezelschapsdieren en het Landelijk
Kennisnetwerk Levende Have.

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken reageerde op het tussenadvies van december 2013 dat zij in
de wetten en regels alleen minimumeisen wilde opnemen ter voorkoming van knelpunten per diersoort, en
geen best practices. Die laatste zouden meer thuishoren
in vrijwillige kennisdeling door houders en houderijorganisaties. In het vervolg daarop bleek het niet op een
redelijke termijn mogelijk om de lijst met knelpunten op
te stellen die als uitgangspunt zou moeten dienen voor de
minimumeisen. Daartoe ontbrak in dat stadium vooral
de wetenschappelijke onderbouwing. De raad voorzag
dat daardoor zowel het draagvlak als de houdbaarheid
van een op dat moment op te stellen lijst gering zou
zijn. Op grond daarvan meldde de raad aan de staatssecretaris: ‘Op basis van de gegevens welke op dit moment
toegankelijk zijn heeft de RDA onvoldoende zicht op de
daadwerkelijke knelpunten per ‘onder voorwaarden te
houden’ zoogdiersoort. Daarom vindt de raad het nu niet
verantwoord om randvoorwaarden voor het houden van
de ‘onder voorwaarden te houden’ zoogdiersoorten aan
u voor te leggen welke u in wet- en regelgeving vast zou
kunnen leggen.’

Overige aanbevelingen
De raad kwam daarnaast tot de volgende aanbevelingen:
• Goed samenspel tot stand brengen tussen houderijorganisaties, dierenwelzijns-NGO’s en de overheid;

•
•
•

Van de houderijvoorschriften een open systeem maken
dat kan worden aangepast op grond van voortschrijdend inzicht;
Ook voor de vrij te houden diersoorten houderijvoorschriften opstellen;
Kruisingen en mutanten ook onder de voorschriften
van de betreffende soort brengen;
Uitkomsten van het Europese CALLISTO-project
gebruiken om Nederlands beleid voor ziekten bij
gezelschapsdieren aan te scherpen.

Eindadvies
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Forumvoorzitter Ludo Hellebrekers:
‘Met hobbels naar goed eindresultaat’
In december 2013 verscheen het eerste deel van de zienswijze Onder voorwaarden houden van dieren. Een tussenadvies, zoals de Raad in de begeleidende brief aan de staatssecretaris schreef. Het tweede deel werd in april 2014
gepubliceerd. Conclusie: voor een goede beschrijving van de voorwaarden waaronder diersoorten kunnen worden
gehouden was meer informatie nodig dan op dat moment beschikbaar was.

Foto: William Hoogteyling

De zienswijze moest het fundament leggen
onder de zogenaamde positieflijsten waarmee het ministerie van EZ wilde gaan werken:
lijsten met diersoorten die mogen worden

gehouden en de voorwaarden waaronder dat
mag. Maar dat fundament kon niet worden
gelegd als het zelf niet op stevige bodem zou
rusten, zo besloot de raad. Eerst moest duidelijk zijn wat voor informatie de houderijvoorschriften moeten bevatten, wie ze vaststelt en
toetst en wie ze handhaaft. Het tweede deel
van het advies, dat uiteindelijk de vorm kreeg
van een beknopte brief die in april werd verzonden, kwam tot een soortgelijke conclusie
toen was gebleken dat op korte termijn de
nodige kennis niet beschikbaar kon komen.
Dat was een nieuwe ervaring voor de raad
èn voor de ontvangers van het advies. ‘Het
was de eerste keer dat we hebben gezegd: we
kunnen nu niet het gevraagde advies leveren,’
zegt raadslid Ludo Hellebrekers, voorzitter
van het forum dat zich over de betreffende
zienswijze moest buigen, ‘maar dat was
echt omdat we geen andere mogelijkheid
zagen.’ Na het eerste deel van de zienswijze
had Wageningen UR wel een inventarisatie
geleverd van de betreffende diersoorten,
‘maar die bood onvoldoende zicht op de
echte knelpunten,’ zegt Hellebrekers nu. ‘We
vroegen om wetenschappelijk onderbouwde
informatie, die dus beoordeeld zou zijn door

externe deskundigen, en om een rol voor de
praktische kennis die stakeholders vanuit de
houderijorganisaties te bieden zouden hebben.’ De noodzaak om die twee factoren een
duidelijke plek te geven bij het formuleren
van voorwaarden voor de houderij, kwam
helder in het tweede deel van de zienswijze
te staan. Dat was voor de betrokken partijen
even schrikken, omdat het gevraagde advies
er dus niet lag. Toch kunnen we nu vaststellen dat het doel ermee is gediend, benadrukt
Hellebrekers. Niet lang na het verschijnen van
het tweede deel van de zienswijze begon het
werk om wèl tot onderbouwde en hanteerbare
voorwaarden te komen. Dat heeft intussen
vertrouwenwekkende resultaten afgeworpen.
Het ministerie nam de verantwoordelijkheid,
Wageningen UR kreeg de leiding.
Hellebrekers, die in zijn hoedanigheid van
hoogleraar aan de veterinaire faculteit in
Utrecht ook bij dit vervolgtraject is betrokken:
‘Aan de ene kant hadden we een transparante
en doortimmerde onderbouwing nodig vanuit
de wetenschap, en aan de andere kant een
zwaardere inbreng vanuit de stakeholders.
Daar is nu een mooi proces voor ingericht.
Na de zomer is een groep van deskundigen

van start gegaan, de zogenaamde Positieflijst
Expert Commissie, kortweg PEC. Daar zitten
wetenschappers in, stakeholders en goededoelenorganisaties zoals Stichting Aap. Zij
formuleren de voorwaarden voor de verschillende diersoorten en leggen die voor aan
een tweede commissie, de PAC: Positieflijst
Advies Commissie. Die bestaat uit een viertal
onafhankelijke experts en natuurlijk projectleider Hans Hopster vanuit Wageningen UR.
De PAC beoordeelt de resultaten van de PEC
op kwaliteit, onderlinge samenhang en praktische uitvoerbaarheid. Daarnaast houdt de
PAC rekening met een risicobeoordeling van
de NVWA op het gebied van zoönosen.
In de twee commissies wordt veel werk verzet, verzekert Hellebrekers die zelf de voorzittershamer hanteert in de PAC. Hij noemt
als voorbeeld een bijeenkomst in december,
waarin de PEC tot half twee ’s nachts heeft
doorgewerkt om de gestelde deadline te
halen. Maar de inspanningen lonen: ‘Het
mooie is dat we het proces steeds beter in
de vingers hebben’. Nog voor de jaarwisseling kon de eerste tranche van honderdtwintig
diersoorten aan het ministerie worden voorgelegd. De lijst maakt onderscheid in een A,
B en C-categorie voor dieren die respectievelijk zonder voorwaarden, mèt voorwaarden
en niet mogen worden gehouden. Hij is op
1 februari in werking getreden. Hellebrekers
kijkt achteraf tevreden terug op het hele proces. ‘Uiteindelijk hebben alle betrokken partijen, met ieder hun eigen verantwoordelijkheid, toch een gezamenlijke insteek gevonden
waarmee we goed vooruit kunnen.’
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Beleidsdirecteur Henri Kool (EZ):
‘We zijn blij dat er nu een transparante
methode is’

Frettenhouder Ed Beijer:
‘Voorschriften zijn in het belang van de dieren.
Maar wel met voortschrijdend inzicht’

‘Het opstellen van huisdierenlijsten is vernieuwend beleid,’ legt Kool uit. ‘We hebben
geen goed voorbeeld dat we kunnen kopiëren uit andere landen.’ Zoals het ontwerpen
van het systeem niet eenvoudig was, ging ook
de totstandkoming van het RDA-advies niet
van een leien dakje. De raad kwam in eerste
instantie tot de conclusie dat het gevraagde
advies met de beschikbare informatie niet
gegeven kon worden. ‘Dat was voor ons wel
even slikken,’ erkent Kool. ‘Maar de motiva-

tie van de raad was goed te begrijpen en wij
beseften al gauw dat we alleen iets hebben
aan advies dat werkt.’
Als winstpunt in het proces dat door het
RDA-advies op gang kwam, noemt Kool de
betrokkenheid van de stakeholders. ‘Wij
waren al een tijdje bezig geweest met huisddierenlijsten, maar de resultaten werden
door stakeholders zoals de houderijorganisaties niet herkend als iets waar ze echt bij
betrokken waren geweest.’
In de tweede helft van 2014 is met de
inbreng van wetenschappers en houderijdeskundigen hard gewerkt om goed onderbouwde lijsten tot stand te brengen. Het
eerste resultaat daarvan is op 1 februari van
kracht geworden. ‘Stakeholders hebben daar
nu veel duidelijker een aandeel in gehad. Die
betrokkenheid geeft draagvlak, ook al strookt
de uitkomst niet altijd met het wensbeeld van
individuele stakeholders, en dat is bij zo’n
onderwerp heel nodig.’
Kool: ‘Wij zijn vooral blij dat er nu een
transparante methode is, die behoorlijk ver
is uitontwikkeld en met voldoende massa
is toegepast. We gaan nu eerst de zoogdierenlijst afmaken. De ervaring die we hiermee
opdoen is ook van belang als we besluiten
om de methode toe te passen op andere diersoorten.’

Tevreden en niet tevreden. Zo kijkt bestuurslid Ed Beijer van stichting De Fret terug op
de voorgeschiedenis van de eerste huisdierenlijsten die op 1 februari van dit jaar werden gepubliceerd. Voor de zienswijze Onder
Voorwaarden Houden van Dieren van de RDA,
die een belangrijke rol speelde in die voorgeschiedenis, heeft hij vooral goede woorden
over, en ook het idee achter de lijsten heeft
de goedkeuring van Beijer: ‘Wij staan er van
harte achter dat er voorschriften komen voor
het houden van dieren in het algemeen, en
zo ook voor de fret. Dat is in het belang van
de dieren, want er zijn nog genoeg houders
die niet alles weten over het bijzondere karakter van de fret en de gevolgen daarvan voor
de manier van houden.’ Het feit dat de fret

Foto: Wiebe Kiestra

Foto: Wiebe Kiestra

‘Het is een worsteling om tot een goed werkend systeem van huisdierenlijsten te komen. In dat proces hebben we veel aan het advies van de RDA
gehad,’ zegt Henri Kool. Hij geeft leiding aan de verantwoordelijke directie
Dierlijke Agroketens en Dierwelzijn (DAD) van het ministerie van EZ.

net als de bunzing waar hij van afstamt, een
solitair dier is en van nature niet ingesteld op
het leven in groepen, noemt de bestuurder
als voorbeeld. ‘Maar het zou dan wel om een
levend document moeten gaan,’ voegt hij er
meteen aan toe, ‘waarin je op basis van voortschrijdend inzicht steeds de voorschriften
aanpast. En dat inzicht zou toch wel vooral
bij ons als houders vandaan moeten komen.’
Dat laatste is wel een thema in het commentaar van Beijer. Een belangrijk punt van
kritiek op de stakeholdersdag in september
2013 was dat er te weinig concrete praktijkkennis beschikbaar was over de verschillende
diersoorten, en dat er te weinig ‘geluisterd
werd’ naar de houders die wel over die kennis beschikten. De RDA merkte dat ook op en
kwam meer in het algemeen tot de conclusie
dat er met de beschikbare kennis geen houderijvoorwaarden konden worden opgesteld.
Tot tevredenheid van Beijer en zijn stichting:
‘Het eindadvies was gewoon goed’. Daarna
is er veel gedaan om die kennis wel bij elkaar
te krijgen, met de eerste huisdierenlijsten als
resultaat.
Beijer heeft nu gemengde gevoelens. ‘Goed
dat er voorschriften komen, maar erg jammer dat de fret (nog) niet op de lijst van vrij
te houden dieren terecht is gekomen, samen
met bijvoorbeeld konijnen en cavia’s. Het is
immers een gedomesticeerd dier, dat niet in
de vrije natuur voorkomt.’ En de voorschriften
zoals ze er uiteindelijk zijn gekomen, mochten wel wat meer in begrijpelijke taal worden
geschreven, voegt hij eraan toe.
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Laurens Hoedemaker, ex-RDA, nu Koninklijke Jagersvereniging:

‘De raad zou meer als sparring partner van de
bewindslieden op kunnen treden’
‘De Raad voor Dierenaangelegenheden is nuttig en nodig.’ Laurens Hoedemaker,
die vanaf 2007 tot het midden van vorig jaar secretaris was van de RDA, is er na
zijn vertrek niet anders over gaan denken. Integendeel, vanuit zijn huidige functie als directeur van de Koninklijke Jagersvereniging (KNJV) ziet hij voor de raad
‘een belangrijke brugfunctie tussen het natuurbeleid en het beleid voor gehouden
dieren. Want die lijken nu nog vaak haaks op elkaar te staan.’

Foto: William Hoogteyling

‘Natuur is in ons land gemaakte natuur,’ licht Hoedemaker
toe. De overgang naar landbouw is niet scherp maar
geleidelijk. Wat betreft de omgang met dieren geeft de
RDA-zienswijze Zorgplicht Natuurlijk Gewogen een goede
aanzet om de verbinding tussen die twee te leggen. De
raad zou een goede rol kunnen spelen om die manier
van denken meer ingang te laten vinden, bijvoorbeeld
door meer als sparring partner van de bewindslieden
op te treden.’
Het vertrek van de secretaris was niet de enige
verandering voor de RDA in 2014. Terwijl het enkele
maanden duurde voordat Marc Schakenraad de ambtelijke leiding kon overnemen werd het kleine secretariaat
geplaagd door onderbezetting. Met periodiek aftredende
en nieuw benoemde raadsleden veranderde ook de samenstelling van de raad. Intussen vroeg de zienswijze
Onder Voorwaarden Houden van Dieren, waarvan het
eerste deel in december 2013 was verschenen, veel

aandacht. Er werd druk overlegd tussen de raad, het
opdrachtgevende ministerie van EZ, de dierhouderij- en
dierenbeschermingsorganisaties en Wageningen UR
dat voor de wetenschappelijke onderbouwing moest
zorgen. Na het verschijnen van het tweede deel in
april ging dat door, om het proces op gang te krijgen
dat uiteindelijk tot verantwoorde houderij-eisen moest
leiden (zie ook pp. 12-15).

Platform van expertise
Achteraf kun je zeggen dat de omstandigheden de wisseling van de wacht toelieten. De raad had een zekere
gedaanteverandering achter de rug. ‘In de voorafgaande
jaren was er een heel consistente lijn neergezet. Die was
al begonnen met het lijvige rapport Verantwoord Houden
uit 2009, over wie er nu eigenlijk in Nederland verantwoordelijk is voor het welzijn inclusief de gezondheid van
dieren. Een jaar later kwam Agenda voor het Dierbeleid,

Laurens Hoedemaker

raad voor dierenaangelegenheden
– jaarverslag
2014 – 16
raad voor
dierenaangelegenheden
– jaarverslag 2014 – 16

met het eerste pleidooi voor een afwegingsmodel voor
dierbeleid. Dat model kwam daarna terug in verschillende zienswijzen, zoals Grip op Ingrepen en het eerste
deel van Onder Voorwaarden Houden.
Daarmee werd volgens de voormalig secretaris ook
de nieuwe rol van de raad steeds duidelijker: niet meer
het polderknooppunt van belangenbehartigers, maar een
‘platform’ waar velerlei expertise samenkomt. ‘Niet meer
het uitwisselen van standpunten maar het naast elkaar
leggen van kennis.’ En uiteindelijk dus: ‘Niet meer met
de oplossing aan komen dragen maar met de aanpak van
het probleem.’ Ook andere veranderingen droegen bij aan
de gedaanteverwisseling, zoals het invoeren van verkorte
adviezen en het nieuwe uitgangspunt dat leden zonder
last of ruggespraak zitting zouden nemen.

De zienswijze Verantwoord Houden ziet Hoedemaker
nog steeds als een mijlpaal in de ontwikkeling van de
RDA, samen met de drie jaar later verschenen Zorgplicht
natuurlijk gewogen, dat gaat over ‘wilde’ dieren. ‘Als je die
twee combineert, kan je er een handleiding Zorgplicht
voor alle dieren van maken. Dat zou een serieuze opvolger kunnen worden van het Brambell Report uit 1965.’
In dat rapport zijn voor het eerst de vijf vrijheden voor
dieren geformuleerd die ook tegenwoordig nog een ijkpunt zijn in het denken over dierenwelzijn. Is dat niet
een erg ambitieuze verwachting? Misschien, maar niet
te ambitieus, vindt Hoedemaker: ‘In het overleg van de
Europese adviesraden op het gebied van dierenwelzijn,
de EuroFAWC, is hier meer dan eens over gesproken en
daar was het klimaat goed voor zo’n stap.’
In zijn huidige functie als KNJV-directeur zou Hoedemaker een zienswijze van de raad verwelkomen over
de jacht in Nederland. Het is een heikel onderwerp in

Foto: Buiten-beeld, Dick Pasman

Zienswijze over jacht

de publieke discussie, dat weet hij. ‘Juist daarom zou het
goed zijn als de RDA zich daarover uit zou spreken. En ik
weet dat wijsheid en deskundigheid de boventoon voeren
in die raad, dus ik heb alle vertrouwen in zo’n uitspraak.’
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De nieuw aangetreden raadsleden
Marktkundige Hans van Trijp:
‘Marktafwegingen meenemen in discussie’

Foto: William Hoogteyling

Hans van Trijp verheugt zich over zijn eerste bijeenkomst als raadslid, die
zo rond het verschijnen van dit jaarverslag zal plaatsvinden. Van Trijp vindt
vooral de brede horizon van de raad interessant. Maar hij zegt ook: mijn
inbreng zal vooral te maken hebben met de werkelijkheid van de markt.
Logisch, voor een hoogleraar Marktkunde en Consumentengedrag aan
Wageningen Universiteit.
De raad behandelt veel verschillende vraagstukken, zegt Van Trijp, en brengt daarbij
ook veel verschillende invalshoeken samen.
Dat maakt het interessant. Natuurlijk zijn er
onderwerpen waar hij zich beter en minder
goed bij thuis voelt: ‘De nertsenhouderij ligt
mij bijvoorbeeld minder na aan het hart dan
belangrijke landbouwsectoren als de varkenshouderij of de melkveehouderij. Uit die laatste liggen veel producten in de winkel en dan
komt de marktwerkelijkheid meer in beeld.
Voor mij wordt het daar boeiend. Als je iets
wil veranderen, uit oogpunt van dierenwelzijn
bijvoorbeeld, moet je mensen mee krijgen. En
dan gaat het om de trade-offs tussen, laten we
zeggen, dierenwelzijn en winkelprijs. Mensen zeggen gemakkelijk: ik wil iets doen voor
het dierenwelzijn, of: ik wil wel minder vlees
eten. Maar de consumenten blijken daar maar

weinig voor te willen doen, laat staan voor te
willen laten. Het moet niet te duur worden of
ten koste gaan van de smaak; ze moeten hun
eetgewoonten niet teveel hoeven aanpassen.’
In een gezelschap waar een ethische
invalshoek vaak de boventoon voert, is het
juist deze consumentenbenadering die Van
Trijp hoopt te belichten: ‘Ik ben echt niet van
plan om de marketingpredikant uit te hangen hoor, maar ik denk wel dat het belangrijk
is dat marktafwegingen worden meegenomen in de discussie. Hoe moet je wetten en
regels zo inkleden dat ze maximale impact
hebben door het gedrag van mensen te beïnvloeden. Dat is uiteindelijk niet alleen voor
consumenten van belang, maar ook voor
boeren en industriëlen, en daarmee uiteindelijk ook voor het dier.’
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Dierecoloog Jacques van Alphen:
‘Eerst kijken hoe het probleem in elkaar zit’
‘De Raad voor Dierenaangelegenheden is een ontwikkelingsplaats waar naar
antwoorden wordt gezocht voor problemen op het snijvlak van maatschappij
en biologie’, zegt Jacques van Alphen op de vraag wat hem het meeste boeit
aan het adviesorgaan. Hij heeft als nieuw lid inmiddels een vergadering van de
raad bijgewoond en enkele bijeenkomsten van fora over afzonderlijke vragen.

Foto: Wiebe Kiestra

Die antwoorden liggen vaak helemaal niet
voor de hand, zegt de emeritus hoogleraar
dierecologie. ‘Er worden verschillende manieren om naar een probleem te kijken tegen
elkaar afgewogen, en je ziet lang niet altijd
van te voren wat daar uit komt. Dat is heel
interessant, vooral omdat vanuit maatschappelijk oogpunt niet de makkelijkste vragen
voorliggen. Zo is er nu een forum bezig te
kijken of je de regels voor gehouden dieren
ook kunt toepassen op niet-gehouden dieren. Dat is het moeilijkste probleem dat ik
tot nu toe op dit gebied ben tegengekomen.
Zo heeft bijvoorbeeld de wilde kat zich nu in
Zuid-Limburg gevestigd. Dat is een zwaar
beschermde soort. Die kan worden bedreigd
door de aanwezigheid van verwilderde huiskatten, bijvoorbeeld door concurrentie of het
overbrengen van ziektes. Daarom wil je geen
verwilderde huiskatten hebben in de buurt
van die wilde kat. Hoe ga je daarmee om? En
wat voor mij als bioloog ook nieuw is, is dat
we kijken naar het welzijn van het individuele
dier. In mijn vak doe je dat als regel niet. Daar
kijk je naar de populatie of de soort. Als iets
goed is voor de populatie, dan maken wij ons
over het individu niet afzonderlijk zorgen.’

De aanpak is gedegen, vindt de ecoloog en
dat bevordert zijn enthousiasme om eraan
deel te nemen. ‘Er wordt een sterke methodiek gehanteerd. Eerst kijken hoe het probleem in elkaar zit en wat de ethische kant is.
Dus als het ware een stapje terug doen om
beter te kunnen springen. En dan komen tot
een methode om het probleem te analyseren,
waarbij je de inbreng vanuit heel verschillende hoeken in aanmerking met nemen.’ In
de raad zitten mensen uit alle richtingen en
disciplines. ‘Er zitten juristen, biologen en
ecologen in maar ook mensen uit de praktijk
en de vragen hebben meestal een politieke of
maatschappelijke achtergrond.’
Van Alphen hoopt dat in de toekomst de
samenleving de vragen blijft aanreiken, en
ziet dat ook al gebeuren. ‘Er komen met grote
regelmaat vragen binnen over maatschappelijke problemen rond dieren. Waar we nu al
naar toe gaan, en dat is goed, is dat je een vast
denkraam hebt om heel verschillende problemen mee te benaderen. Op die manier komt
er een lijn in je antwoorden en hoef je ad-hocvragen niet meer ad-hoc te benaderen’.
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Consultant Han Swinkels:
‘Maatschappelijke impact is belangrijk’

Foto: William Hoogteyling

‘Van toegevoegde waarde in de maatschappelijke dialoog’. Zo noemt Han
Swinkels, sinds twee bijeenkomsten lid van de raad, het werk waaraan hij
nu zijn bijdrage levert. Swinkels, die buiten de raad dagelijks bezig is met de
maatschappelijke acceptatie van de professionele dierhouderij, vindt het van
belang dat in de raad alle ruimte is om thema’s uit te diepen. ‘We worden
anders erg geleid door de waan van de dag’.
Het is goed dat een raad met die functie
onderdeel is van het politieke bestel, zij het
dan aan de zijlijn daarvan, vindt Swinkels die
benadrukt er graag zijn bijdrage aan te leveren. Het is volgens hem ook veelzeggend dat
de raad zijn producten zienswijzes noemt en
niet advies. Dat geeft iets aan van de zorg om
niet betrokken te raken in de maatschappelijke polarisering over het houden van dieren.
‘Het resultaat van het werk van de raad wordt
bepaald door de impact van een zienswijze.
Daarom moet de raad er ook op gebrand zijn
om naar de relevante doelgroepen te communiceren, en dat is ze ook: hoe zorgen we
dat onze zienswijze voor een breed publiek in
beeld komt?’
Het feit dat je los opereert van de waan van
de dag, betekent dat je zienswijzes vaak pas
op langere termijn effect zullen hebben, weet
Swinkels, in het dagelijks leven consultant en
lector Duurzame Veehouderijketens aan de

HAS Hogeschool. ‘Je moet erop voorbereid
zijn dat je boodschap nooit een-op-een wordt
overgenomen. Daar moet je tegen kunnen.
Maar tegelijkertijd tref je onderdelen uit zo’n
advies of zienswijze uiteindelijk toch vaak aan
in beleidsnota’s; dat heb ik ook bij andere
adviesorganen gezien en dat maakt het ook
de moeite waard.’
Zelf ziet Swinkels zijn bijdrage in de eerste
plaats liggen in het ‘praktijkdenken’. De band
met de praktijk koestert hij ook in zijn activiteiten als consultant en als lector aan de HAS.
‘Ik vind het belangrijk dat er bruggen zijn tussen wetenschap, beleid en praktijk en daar
lever ik graag mijn bijdrage aan.’ Een aspect
dat niet snel aan zijn aandacht zal ontsnappen is de zorg om zienswijzen zo te formuleren dat ze een zo groot mogelijke impact hebben: ‘Vaak een kwestie van de goede woorden
kiezen’.
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Filosoof Bas Haring:
‘Adviezen goed laten landen bij het
grote publiek’

Zelf vindt Haring het belangrijk om goed
na te denken over het welzijn van dieren,
en dat kan in de raad. ‘Het is boeiend om te
praten met mensen met heel verschillende
achtergronden en vanuit verschillende richtingen, en dan tot adviezen te komen waaraan waarde wordt gehecht.’ Haring is ervan
overtuigd dat dat laatste gebeurt. ‘Als je iets
goeds tot stand wil brengen voor het welzijn
van dieren, dan is zo’n raad een effectvolle
instelling. Die heeft toegang tot mensen die
een vinger in de pap hebben. Daar wordt naar
geluisterd, en dat kan je dan op den duur zien
terugkomen in de wetgeving.’
De boodschap zo goed mogelijk over het
voetlicht brengen, dat zal dus een aandachtspunt zijn van het nieuwe raadslid: ‘Ik vertaal
graag ingewikkelde zaken naar eenvoudige
boodschappen.’ Daarnaast heeft hij nog een
taak. Als filosoof heb ik een goede neus voor
belangen en de redeneertypes die daarbij
horen, verzekert hij, en hij zal zich er graag
voor inzetten om die uit de discussie te halen.
‘Die zijn funest voor een goede discussie.

Neem bijvoorbeeld de Oostvaardersplassen. Daar zie je steeds twee verschillende,
vaste manieren van denken terugkeren. De
ene is: de natuur is in zichzelf iets goeds en
die moet je dus zijn gang laten gaan, op zijn
beloop laten. De andere is: van natuur vind
ik niet zo veel maar het lijden van dieren wil
ik absoluut voorkomen. Als je dat vindt ga
ja aan populatiebeheer doen, en dan is het
bijvoorbeeld vanzelfsprekend dat je dieren
uit hun lijden verlost als ze te ver heen zijn.
Zulke discussies worden dus vaak gevoerd
vanuit heel verschillende ideeën, die ook op
verschillende fundamenten rusten. Ik zie het
een beetje als mijn rol om dat aan het licht
brengen, en zo de kwaliteit van de discussie
te verhogen.’
Als Haring over een aantal jaren terugkijkt
op zijn lidmaatschap van de raad, wil hij dan
iets tot stand hebben gebracht? ‘Ja: ervoor
zorgen dat de adviezen goed landen, niet
alleen bij politici en beleidsmensen maar ook
bij het grote publiek.’

Foto: Wiebe Kiestra

‘De RDA doet zijn werk heel grondig en zorgvuldig, en de zienswijzen zijn
altijd doorwrochte stukjes werk. Dat is goed,’ zegt raadslid Bas Haring, ‘maar
je wil waarschijnlijk ook wel meer mensen bereiken dan alleen beleidsmedewerkers.’ Met die gedachte in het achterhoofd werd hem gevraagd om
raadslid te worden, denkt de filosoof die aan de universiteit van Leiden een
bijzondere leerstoel Publiek begrip van wetenschap bekleedt.
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De raad aan het werk
De samenstelling van de raad

Foto: Getty Images/iStockphoto

De RDA is een onafhankelijke raad van deskundigen
die de staatssecretaris van Economische Zaken (EZ)
adviseert over vraagstukken van het nationale en internationale beleid voor dierenwelzijn en diergezondheid. Dat
gebeurt op verzoek van de bewindsman of -vrouw of op
eigen initiatief. Het gaat vaak om ingewikkelde, multidisciplinaire vraagstukken, waarbij de raad zich op de meest
recente wetenschappelijke, maatschappelijke en ethische
ontwikkelingen wil baseren. De RDA mag bestaan uit ‘een
voorzitter en ten hoogste 49 andere leden’, die er allen op
persoonlijke titel en zonder last of ruggespraak zitting in
hebben. De sectordeskundigen hebben dus geen belangenbehartigende rol in de raad. In de verslagperiode had de
raad rond veertig leden. De raadsleden worden benoemd
door de bewindspersoon van EZ. De Ministeries van

In Memoriam Alex Ploeg

Economische Zaken en van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport, dragen de leden voor in samenspraak met de raad.

Bijeenkomsten en adviesaanvragen
De raad is in het verslagjaar twee keer bijeen geweest: op
7 februari in Pauzehuize te Utrecht en op 7 november
2014 in Kasteel Groeneveld te Baarn.
Bij de eerstgenoemde vergadering waren 23 raadsleden
aanwezig van de 34, bij de tweede 17 van de 33.
Op 2 juli 2014 ontving de raad een adviesaanvraag
van staatssecretaris Dijksma van EZ over het onderwerp
‘Wenselijkheid tentoonstellen genetisch gemodificeerde
organismen’. Het hiertoe ingestelde forum hield zijn eerste
bijeenkomst op 28 augustus te Utrecht en kwam daarna
bijeen op 2 oktober te Houten, op 7 november te Baarn
en op 4 december te Utrecht.

Tijdens de ramp met vlucht MH17
kwam Alex Ploeg om het leven. Hij
was sinds september 2012 lid van de
raad. Ploeg heeft veel voor de gezelschapsdierensector betekend, zowel
als lid van de raad als in zijn rol als
secretaris van de brancheorganisatie
DiBeVo.
Alex leverde zijn bijdrage vaak op
onverwachte momenten in een vergadering of overleg
door opeens een verbinding te leggen naar een issue
dat heel belangrijk was maar niet op de agenda stond,
of zelfs in het hoofd van de gesprekpartner nooit zou
zijn opgekomen.
Toen Alex Ploeg werd benoemd als lid van de RDA,
was dat voor hem een mijlpaal. Hij had immers zijn
hele leven al gewerkt aan goede regelgeving om het verantwoord houden van gezelschapsdieren mogelijk te
maken. Hij hield regelgeving kritisch tegen het licht.
Was het noodzakelijk, en was het goed onderbouwd?
Ploeg was wetenschapper en had ook de aanpak van een
wetenschapper. Hij analyseerde, toetste, verbeterde en
beoordeelde.
Zijn wetenschappelijke achtergrond kwam de gezelschapsdierensector van pas wanneer hij zich bezighield
met een belangrijk sectorbreed onderwerp als de voorwaarden waaronder dieren gehouden kunnen worden.
Welke kennis moest iemand hebben om een dier te
mogen verkopen of houden? En om welke dieren zou
het dan gaan? Alex Ploeg was een groot voorstander
van een doorzichtig en toetsbaar beoordelingssysteem.
Uiteindelijk is dit ook de lijn geworden die de overheid
heeft ingezet.
De Raad voor Dierenaangelegenheden en zijn ondersteunend bureau zijn diep geschokt door zijn overlijden.
We missen hem.
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RDA-leden en hun achtergrond
Naam

J. Hesterman

Dr. F.L.B. Meijboom

Drs. H.M. van Veen

Expertise
Oriëntatie (Praktijk, Wetenschap en/of Beleid)

Hobbydierhouderij
Praktijk

(dier)Ethiek
Wetenschap

Dierenbescherming; Keurmerken
Beleid, Praktijk

Prof.dr. J.J.M. van Alphen

A.J.M. van Hoof

Prof. dr. F. Ohl, voorzitter

P.J. Vingerling

Dierenecologie
Wetenschap

Melkveehouderij; Diergezondheid
Praktijk, Beleid

Gedragsbiologie; Dierenwelzijn
Wetenschap

Tussensegmenten; Ketenmanagement
Praktijk

Prof. dr. ir. J.A.M. van Arendonk

Dr. ing. H. Hopster

Drs. P.I. Polman

Fokkerij en genetica
Wetenschap

Dierenwelzijn
Wetenschap, Beleid

Hobbydierhouderij
Praktijk, Beleid

Eervol ontslagen
als raadslid

Dr. H.M.G. van Beers

Prof. dr. ir. R.B.M. Huirne

Ir. F. van der Schans

Varkenshouderij; Diergeneesmiddelen
Wetenschap, Praktijk

Dierhouderij & Economie
Wetenschap, Praktijk, Beleid

Landbouw & Milieu
Wetenschap, Beleid

Mr. A.G. Dijkhuis

Ir. M.J.B. Jansen

Faunabeheer; Ruimtelijke ordening
Praktijk, Beleid

Retail
Beleid

Prof. dr. M.M. Sloet van OldruitenborgOosterbaan

Ir. J. Lokhorst, per 1/7/2014
W. Zwanenburg, per 1/7/2014
Drs. P.L. Polman MPH, per 7/11/2014

W. van Eijk

Prof. dr. ir. M.C.M. de Jong

Aquacultuur
Praktijk, Beleid

Veterinaire epidemiologie
Wetenschap

Prof. mr. A.A. Freriks

J. Th. de Jongh

Dier & Recht; Omgevingsrecht
Wetenschap, Praktijk

Gezelschapsdieren (beroepsmatig)
Beleid

Prof.dr. S. Haring

Ir. M. de Jong

Filosofie en informatica
Wetenschap, Praktijk

Dierenbescherming
Beleid

Prof. dr. L.J. Hellebrekers

Drs. J. Kaandorp

Diergeneeeskunde; Gezelschapsdieren
Beleid, Wetenschap

Dierentuindieren
Wetenschap, Praktijk, Beleid

Prof. dr. ir. W.H. Hendriks

Prof. dr. F. van Knapen

Diervoeding
Wetenschap

Veterinaire volksgezondheid
Wetenschap, Beleid

Dr. S.A. Hertzberger

Prof. dr. P.A. Koolmees

Retail
Praktijk, Beleid

Geschiedenis van de diergeneeskunde
Wetenschap

Paardenhouderij; Paardengeneeskunde
Wetenschap, Beleid, Praktijk

Prof. dr. J.A. Stegeman
Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren
Wetenschap

Ir. M.H.A. Steverink
Biologische veehouderij; Tussensegmenten;
Ketenmanagement
Praktijk, Beleid

H.W.A. Swinkels
Vleeskalverhouderij
Praktijk, Beleid

Dr. ir. J.W.G.M. Swinkels
Duurzame Veehouderijketens
Beleid, Praktijk

Prof. dr. ir. J.C.M. van Trijp
Marktkunde, Consumentengedrag
Wetenschap
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Personeel en organisatie
Personele bezetting
•

•
•

Laurens Hoedemaker, secretaris van de RDA, verliet
de organisatie per 1 juli 2014.
Roland Thönissen, adjunct-secretaris van de raad tot
en met oktober 2014, verliet de staf van de raad in
laatstgenoemde maand.
Angela van der Togt versterkt de RDA-staf als managementondersteuner sinds 26 maart 2014.
Marc Schakenraad is sinds 1 oktober 2014 werkzaam
als secretaris van de raad.

Foto: de Beeldkuil

•
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