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De Raad is in 2017 flink van samenstelling veranderd, te beginnen met het voorzitterschap. We namen aan het begin van het
jaar afscheid van de nog maar juist aangetreden voorzitter
Pauline Krikke, die kort na haar benoeming het burgemeesterschap van Den Haag aanvaardde. Na een zorgvuldige procedure kon voor het eind van het jaar de nieuwe voorzitter, voormalig Rathenau-directeur Jan Staman worden benoemd. Daarnaast
namen acht nieuwe leden plaats in de Raad, terwijl er zeven
afscheid namen.

Jan Staman, voorzitter

Foto: René Verleg

Het jaar 2017 was voor de Raad voor Dierenaangelegenheden
opnieuw productief. Er zijn vier zienswijzen voortgebracht, namelijk op het gebied van hoog-risicohonden, paardenmarkten,
bevorderen van dierenwelzijn via de markt en dieren in de vrije
natuur. De Raad van Kinderen is voor het eerst bijeen geweest.
Er is een rondetafelconferentie georganiseerd over kennisverspreiding over dierenwelzijn, met deelnemers uit een brede
kring van stakeholders en resulterend in praktische afspraken
over hoe dit initiatief te vervolgen. Intern is veel werk verzet
om tot een helder en eenduidig denkkader te komen dat als
houvast kan dienen om het denken en de communicatie over
dierenwelzijn zo doelmatig mogelijk te laten zijn.

Foto: René Verleg

Woord Vooraf

Marc Schakenraad, secretaris

het vijfentwintigjarig bestaan van de Raad. Wij staan met plezier
stil bij wat we in 2017 tot stand hebben gebracht, maar we steken
met evenveel overtuiging onze energie in het formuleren van
nieuwe inzichten en het leveren van nieuwe bijdragen aan het
maatschappelijk debat over dierenwelzijn.

Jan Staman, voorzitter

Marc Schakenraad, secretaris

De Raad is geenszins van plan om het in 2018 rustig aan te
doen. Er zijn reeds enkele zienswijzen verschenen en er is bij
het voorbereiden van dit jaarverslag nog een viertal in voorbereiding. Samen met de Faculteit Diergeneeskunde van de
Universiteit Utrecht is de derde Vaarkamplezing georganiseerd
en uiteraard zal dit jaar gepaste aandacht worden besteed aan
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RDA-voorzitter Jan Staman:

‘Je moet een stimulerende rol
spelen in het publieke debat’
Voordat Jan Staman aantrad als voorzitter van de RDA was hij lange tijd directeur van het Rathenau Instituut voor
wetenschap, technologie en maatschappij. Als je hem vraagt wat hij daarvan in zijn nieuwe positie meeneemt, volgt
er een antwoord dat meteen zijn ambitie tekent: ‘Dat ik met boekjes niet tevreden ben!’. Boekjes, dat zijn de uitgaven
waarmee een adviesraad of een instituut als het Rathenau zijn inzichten met de wereld deelt. Maar Staman ziet er
ook een symbool van tandeloosheid in: als ze zijn verschenen is de kous af, ‘want boekjes worden niet gelezen’.
Staman wil meer. Hij wil impact – een publiek debat. ‘In die
boekjes wordt vaak een soort geleerdheid geëtaleerd die uit
zichzelf niet zomaar betekenis krijgt in de samenleving. Maar
als jij niet zelf naar voren komt, naar de minister, de Kamer en
de samenleving, en in je conclusies en de aanbevelingen niet
aankaart waar het werkelijk om gaat, en als je er niet in slaagt
om de aandacht van de media te krijgen, dan gebeurt er niets
met zo’n advies. Helemaal niets.’
‘En dat publieke debat, dat is niet een bijeenkomst in een hotel, of een brede maatschappelijke discussie die door de overheid wordt georganiseerd. Een publiek debat is dat de media
meedoen in een groot orkest, van de bv Nederland. Maar dan
zonder controle of regie. Dat is de opgave. Dus dat betekent
dat je als Raad enorm moet nadenken over wat je te zeggen
hebt, en hoe je de media daarbij gebruikt. Je moet ook nadenken over wat er na jouw advies komt. Het mooiste is dat daarna in allerlei organisaties het denken begint en dat er ook van
die kant rapporten komen, dat het op allerlei agenda’s verschijnt, en dat er geld voor wordt vrijgemaakt. Dus die boekjes,

die heb je natuurlijk nodig, dat is de ruggengraat van je advies.
Maar je moet zorgen dat het gaat leven, dat het ook in politieke
en bestuurlijke conclusies wordt vervat.’ Spanning trekken,
noemt Staman dat.

Afwegingskaders, dat is het begin
De nieuwe voorzitter is duidelijk niet van plan om zich te beperken tot het leiden van discussies en het aanbieden van rapporten. Ook niet om zich toe te leggen op een afwegingskader,
zoals de RDA dat in eerdere zienswijzen voortbracht: een
schema waarin wordt weergegeven welke factoren er allemaal
moeten worden meegewogen om een eindoordeel te vellen,
waarbij dat oordeel zelf aan de politiek of de beleidsbeslissers
wordt overgelaten. Staman wil met de adviezen van de Raad
iets in beweging zetten. Hoe wil hij dat aanpakken? ‘Ik zou
altijd zorgen dat ik word geïnterviewd. En dan zou ik in dat
interview zeggen: kijk, deze en deze problemen zitten er aan te
komen en daar moeten we straks wat mee. Ik zou de eerste
drie stappen van een agenda noemen: die, die en die.’ Staman

gebruikt nu het advies over insecten, dat rond deze tijd zal
verschijnen, als voorbeeld. ‘En ik zou tegen die journalisten
zeggen, alsjeblieft ga ernaartoe, naar die bedrijven waar zich
zo’n nieuw type productie aan het ontwikkelen is en ga er met
een camera kijken. Stel praktische vragen. Zo doe ik het graag:
de grote maatschappelijke vragen plat en klein maken, zodat
ik kan zeggen kijk, daar gaat het nou om. Maar ik zou dus niet
zeggen, we hebben een afwegingskader voor deze sector, want
dan ga je als het ware boven de mensen staan en je moet er
juist midden tussen zijn. Zo’n kader is een soort kaart van ‘als
je nou toch in die problemen verzeild raakt en bij jezelf te rade
moet gaan, weet dan wel dat deze onderdelen allemaal de
revue moeten passeren. Maar de crux is het gesprek met de
mensen die kritiek hebben, de vorm en de wijze waarop dat
gesprek wordt georganiseerd! Dus ik beweer: ja we moeten die
zienswijzen maken en ja, we moeten die boekjes maken en die
afwegingskaders, maar dat is het begin. Daarna begint het
echte werk. Een begaanbare weg zoeken voor die sector of
groepering. Dan gaat het over dialoog, over gesprekken, over
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we met elkaar verder kunnen? Dat is eigenlijk waar het om
gaat.’
Verkijkt Staman zich niet op de mogelijkheden van een adviesraad met een kleine staf, in vergelijking met een onderzoekinstituut met tientallen medewerkers? Absoluut niet, vindt
hij. ‘Toen ik bij het Rathenau kwam hadden we daar zo’n tien
medewerkers met inhoudelijke taken. Daar hebben we heel
veel leuke dingen mee gedaan. En als je meer wil – en dat wil
elke organisatie natuurlijk – dan moet je dat verdienen. De
mensen die we nu hebben, dat zijn goeie mensen. Daarmee
kunnen we een aantal topics per jaar echt pakken.’

Nieuwe fronten: CRISPR-cas en big data

Foto: Faculteit Diergeneeskunde UU

Staman aarzelt niet als hem wordt gevraagd wat voor mooie
dingen dat dan zouden kunnen zijn. ‘We zouden eens kunnen
onderzoeken hoe onze opvattingen over dieren veranderen en
wat dat betekent voor de moraal en het beleid. Een majeur filosofisch-ethisch probleem is bijvoorbeeld het doden van dieren.
Honden mag je niet doden, ratten mag je vergiftigen, muggen

Staman: ‘Dan gaat het over dialoog, over gesprekken, over verbinden en faciliteren: je rol spelen in het publieke debat.’

verbinden en faciliteren: je rol spelen in het publieke debat.
Als we daar in slagen, dan denk ik dat we het goed doen en dat
we op die manier ook de minister van dienst te zijn.’

Een speelveld waarop we verder kunnen
De onderwerpen waar de Raad zich over uit kan spreken, hebben bijna altijd met maatschappelijke controverse te maken,
benadrukt Staman. Anders was er geen advies nodig. De taak

van de Raad is dan om inzichten naar voren te brengen die
voor een verbreding van de maatschappelijke discussie kunnen zorgen. ‘Wat de Raad kan doen, is het expertveld mobiliseren en zeggen: wat kunnen wij aanbieden, wat staat vast in
die discussie en waarover heerst nog onzekerheid? Dat moet
vooral ook met normatieve aspecten: waarover valt moeilijk te
discussiëren, waarover minder moeilijk? En dan kunnen we
zeggen: Mensen, is dit een frame, is dit een speelveld waarop

sla je dood of je voert ze aan landbouwhuisdieren. En die land
bouwhuisdieren, die je kunt eten, mogen weer worden gedood. Het wordt tijd dat de Raad daar nou eens een debat over
begint: wat legitimeert het doden van dieren?’
Daarnaast is er de circulaire economie, die steeds dichter bij
de realiteit komt te staan: ‘Dan moeten wij nadenken over:
waar staat het dier dan in die circulaire economie?’ En dan is
er de CRISPR-cas technologie, het veranderen van het genetisch pakket. ‘Die komt er bij mensen, die komt er bij planten
en die komt er ook bij dieren! Het is ook in het belang van
dieren. Je kunt er ziektes mee uitschakelen. Dus als mensen
zeggen, dat komt er niet, dan geloof ik daar niks van. En ik
vind het enorm belangrijk dat wij die weg verkennen. Daar
heeft de Raad al eens op gestudeerd, maar met name CRISPRcas moeten we gewoon nog eens oppakken. En dan big data in
de veehouderij, microbiologie en big data, genetica en big
data. Dat zijn allemaal toch wel thema’s, daar gaat van alles
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Jan Staman (1950) is als dierenarts opgeleid in
Utrecht en studeerde daarna rechten. Na enkele
jaren als clinicus aan de Faculteit Diergeneeskunde
ging hij naar de Veterinaire Dienst. Hij bleef werken
bij die dienst, de opvolgers ervan en andere onderdelen van het ministerie van LNV – zoals de directie Wetenschap en Kennisoverdracht – totdat hij in
2001 directeur werd van het Rathenau Instituut. In
2015 ging hij met pensioen. Zijn aantreden bij de
Raad voor Dierenaangelegenheden, die aan het
ministerie van LNV is verbonden, ervaart hij als
‘een feest van herkenning’. Staman: ‘Van alle dingen
die ik heb gedaan vond ik LNV het leukste’.

Staman over insectenproductie: ‘De crux is het gesprek met de mensen die kritiek hebben.’

gebeuren. En bij de gezelschapsdieren heb je natuurlijk de
erfelijkheidsproblemen; bij de katten de biotoop, door al die
vogeltjes die ze wegwerken. Maar dat zijn allemaal problemen
die al in de pijplijn zitten. Daar discussieert de Kamer al over,
dus dat loopt al. Het enige wat er nog kan gebeuren is dat een
aantal van die problemen wicked worden, dus kwaadaardig,
niet meer te temmen. Daar hebben we er meer van, zoals obesitas bij mensen.’

daarin deelnemen. De uitdaging voor de Raad is om naar buiten toe speelvelden aan te bieden, duidelijk te maken dat er
veel op het spel staat, scherp formuleren, niks uit de weg gaan.
Het fijne is dat de RDA nu te maken heeft met maatschappelijke groeperingen, met ondernemers, die weten dat het tijd is.
Die uit welbegrepen eigenbelang zien dat we stappen moeten
zetten. Dat is een verschil met vroeger en dat maakt het voor
de Raad een stuk makkelijker om zijn rol te spelen.’

De Raad kan zijn rol nu beter spelen
Er is genoeg te doen voor de RDA. Staman wil het wel even
samenvatten. ‘De RDA maakt mooie, degelijke dingen.
Heerlijk hoe de leden onafhankelijk en met verstand van zaken

‘Bij gezelschapsdieren heb je natuurlijk de erfelijkheidsproblemen;
maar dat zijn problemen die al in de pijplijn zitten.’
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Raad van Kinderen: aandacht voor mens en hond

De Kinderraad in actie, met op de onderste foto in zijn midden oprichtster prinses Laurentien van de
Missing Chapter Foundation.

Kinderen hebben oog voor dieren. De RDA
vindt het goed als ze zo vroeg mogelijk nadenken over de positie van dieren in de maatschappij. Voor dat doel is er de Raad van
Kinderen. In 2010 publiceerde de Raad de
Agenda voor het Dierbeleid, waarin stond dat
burgers meer moeten weten over dierhouderij en dierenwelzijn. Ze kunnen dan hun
morele opvattingen beter onderbouwen.
Dierhouderij en dierenwelzijn zouden daartoe ook een plek moeten krijgen in het
(basis)onderwijs. Om ook zelf aan dit streven
mee te werken is de Raad van Kinderen in het
leven geroepen. Dat gebeurde samen met de
Missing Chapter Foundation, die zich speciaal richt op deelname van kinderen in maat-

werd een bezoek gebracht aan het Groenhorst
College in Barneveld, waar de leden van de
Kinderraad na een korte, maar zeer gewaardeerde rondleiding langs de dierenverblijven,
les kregen van hondengedragsdeskundigen.
De kinderen leerden signalen van de honden
te herkennen, maar ook wat te doen als een
hond minder vriendelijke bedoelingen heeft.
Dat laatste was ook het onderwerp van het
tweede deel van de dag, waarin de leerlingen
discussieerden over hoe je agressieve honden
herkent, waarom bijtincidenten bij sommige
rassen erger zijn dan bij andere, en wat eraan
kan worden gedaan om zulke bijtincidenten
te voorkomen. De kinderen maakten uiteindelijk een rapport om de gestelde vraag te be-

schappelijke debatten. Omdat kinderen om
verschillende redenen (recreatie en vermaak,
huisdieren, consumptie) in aanraking kunnen komen met allerlei dieren wil de Raad
graag ook van kinderen horen welke ideeën
zij hierover hebben. Kinderen kunnen de
Raad helpen met nieuwe ideeën, perspectief,
inspiratie en mogelijke oplossingen.

antwoorden. Dit rapport werd gepresenteerd
op 6 april 2017 in een dialoogsessie.

In 2016 begonnen de voorbereidingen en in
januari 2017 vond de aftrapbijeenkomst
plaats voor de Raad van Kinderen. Als eerste
hielden de kinderen zich bezig met het vraagstuk: hoe kunnen we ervoor zorgen dat hond
en mens goed kunnen samenleven? Daartoe

Wat opvalt is de positieve manier waarop de
Kinderraad zowel tegen honden als hun eigenaren aankijkt. De kinderen gaan altijd uit
van het goede in zowel mens en dier, en hechten veel belang aan de omstandigheden wanneer een incident ter sprake komt. Ook sprak
de Raad van Kinderen veel meer over belonen
bij goed gedrag dan over straffen in het geval
van een incident. Prawesh (11): ‘Kijk altijd
naar hoe iets gebeurd is, anders maak je misschien een onschuldige hond dood.’
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Hondenbeten aan de kaak gesteld;
preventie van ernstige hondenbeten
bij mens en dier
Gevraagde zienswijze
Vraag: Is een onderscheid mogelijk waarbij honden met een
hoog bijtrisico worden onderscheiden van andere honden, en
hoe zou dat onderscheid gemaakt kunnen worden tussen alle
voorkomende hondenrassen en kruisingen? Kunnen voor zulke hoog-risico (HR-)honden afzonderlijke houderijvoorschriften worden opgesteld en welke zouden dan moeten zijn?

Aanleiding: Niet zo heel lang geleden, in 2013, publiceerde
de Raad een zienswijze over ‘onaanvaardbaar gedrag van hon-

Foto: William Hoogteyling

den en hun houders.’ Toch vroeg de staatssecretaris van
Economisch Zaken opnieuw om advies. ‘Dat houdt vooral verband met het feit dat veel mensen een toename zien in het
aantal incidenten met ernstige hondenbeten,’ legt Han
Swinkels uit. Hij is voorzitter van het forum dat deze zienswijze voorbereidde. ‘Hoewel die toename niet echt in harde cijfers kan worden teruggevonden, wordt hij wel zo ervaren, en
datzelfde geldt voor de maatschappelijke zorgen over dit onderwerp. Die zien we ook toenemen.’

Overwegingen: ‘We zijn bij het opstellen van deze zienswijze in de lijn gebleven van ons vorige advies omdat dat zijn
geldigheid niet heeft verloren,’ zegt Swinkels. ‘Dus hebben we
gezocht naar mogelijkheden om op dat advies voort te bou-

wen, om toch te kunnen beantwoorden aan het grotere gevoel
van urgentie in de samenleving. Daarbij ging het erom hoe je
hoog-risico honden kan onderscheiden, en om houderijvoorschriften waarmee je die risico’s zou kunnen beperken.’ Je
moet oppassen om bepaalde rassen te stigmatiseren, legt de
forumvoorzitter uit, want het is niet zo dat het ene ras wel bijt
en het andere niet. Bij elk bijtincident spelen drie partijen een
rol: de houder, de hond en de omgeving. ‘Elk ras kàn betrokken zijn bij een bijtincident. Maar aan de hand van fysieke- en
gedragskenmerken zoals kaakopbouw en vasthoudendheid,
kan wel een schatting worden gemaakt van het risico.’ Op
grond daarvan is het goed mogelijk om een lijst op te stellen
van rassen, kruisingen en lookalikes waarbij steeds wordt gekeken naar de kans op een bijtincident en de impact ervan. ‘Die
twee samen bepalen het risico dat bij een bepaalde categorie
honden hoort,’ zegt Swinkels die buiten zijn lidmaatschap van
de Raad een adviesbureau heeft. ‘Voor hoog-risico honden adviseren we houderijvoorschriften, aan de ene kant bedoeld om
het risico werkelijk te verminderen en aan de andere kant ook
om potentiële houders te ontmoedigen.’ Van het eerste noemt
Swinkels verplicht kort aanlijnen en muilkorven in losloopgebieden als voorbeelden; van het tweede verplicht euthanaseren
van de hond bij het éérste ernstige bijtincident bij mens of

Forumvoorzitter Han Swinkels
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andere hond. ‘Dat alles ook in het licht van onze overtuiging
dat het verbieden van bepaalde categorieën honden niet wenselijk is. Het stigmatiseert, is moeilijk uitvoerbaar en er is ook
nog een kans dat het averechts uitpakt.’

Advies: Laat een groep deskundigen een dynamische lijst

Foto: Nationale Beeldbank

opstellen van rassen, kruisingen en lookalikes met een hoog
bijtrisico, en laat deze lijst regelmatig aanpassen en aanvullen
op grond van de meest actuele bevindingen. Stel voor de zo
omschreven HR-honden extra voorschriften op voor de houder, hond én omgeving zoals in deze zienswijze voorgesteld
en maak het volgen van deze voorschriften verplicht. Realiseer
het advies uit de vorige zienswijze om ernstige bijtincidenten
centraal te administreren, om zo de urgentie van het probleem
en het effect van de maatregelen te kunnen volgen en de dynamische lijst gefundeerd te kunnen aanpassen. Zorg voor
meldpunten waar mogelijk gevaarlijke situaties met honden
anoniem kunnen worden gemeld. En realiseer uit welzijnsoogpunt euthanasiebeleid, gekoppeld aan een maximale verblijfsduur van HR-honden in een dierenasiel.

Weerklank: De zienswijze heeft maatschappelijk veel los
gemaakt. De reacties waren overwegend ondersteunend en
positief, maar van hondenbezitters kwam ook wel negatieve
weerklank. Peilingen leverden meestal steun op voor de aanbevelingen. Verschillende organisaties van belanghebbenden
reageerden met persberichten, zoals de dierenartsenorganisatie
KNMvD, de Hondenbescherming, de kynologische organisatie Raad van Beheer en de vereniging van gedragstherapeuten
voor honden NVGH. Ook vanuit diverse politieke partijen
werd gereageerd. In het algemeen was het one-strike-out principe vaak onderwerp van bedenkingen.*

‘Houder, hond en omgeving spelen allemaal een rol’

*	Behalve de voorzitter bestond het forum uit dr. ing. H. Hopster,
J. Th. de Jongh, drs. H.M. van Veen. Het secretariaat werd vervuld
door ir. M.H.W. Schakenraad en drs. ir. G.H.M. Vossebeld.

raad voor dierenaangelegenheden – jaarverslag 2017 – 11

Paardenmarkten in Nederland
Gevraagde zienswijze
Vraag:

Wat zijn uit welzijnsoogpunt de pijnpunten op de
kleine honderd paardenmarkten in Nederland? Welke mogelijkheden zijn er om op die punten verbetering te bereiken en
is daarvoor het ontkoppelen van paardenmarkten en stressvolle publieksevenementen noodzakelijk of behulpzaam?

Aanleiding:

‘Er worden in de samenleving vragen gesteld
over het welzijn van paarden op paardenmarkten. De huidige paardenmarkten worden vaak gecombineerd met andere
evenementen zoals kermissen en shows’, aldus voorzitter
Hetty Schreurs van het forum dat deze zienswijze voorbereidde. ‘De staatssecretaris heeft daarom onze zienswijze op het
fenomeen paardenmarkten gevraagd’. Schreurs is in het
dagelijks leven directeur van de Autoriteit Diergeneesmiddelen
SDa. ‘De voor- en tegenstanders van paardenmarkten hebben
hun eigen ideeën en motivaties, waarbij het risico bestaat dat
de standpunten verharden en dit voor alle kanten tot onwenselijke situaties leidt’. Schreurs: ‘Deze zienswijze wil duidelijk
maken wat de belangrijkste zaken zijn als het gaat om paardenwelzijn op paardenmarkten en hoe het welzijn geborgd
kan worden.

Foto: Hans Roggen

Overwegingen: Er is een grote verscheidenheid aan paardenmarkten in Nederland. ‘Het was daarom ook niet mogelijk
om met een soort pasklaar voorstel te komen voor alle markten. De Raad heeft het welzijn van het paard centraal gesteld

en heeft voorwaarden geformuleerd om het welzijn van de
paarden veilig te stellen. Daarna zijn we gaan kijken wat er
wel en niet geregeld is, en op welke punten er dus aanvulling
van het bestaande Protocol Paardenmarkten nodig is,’ aldus
de forumvoorzitter. ‘Dat leidde tot voorstellen om het protocol
aan te scherpen en aan te vullen, en tot maatregelen die meer
op het gebied van de nationale en lokale overheden liggen.’

Advies:

‘Onze conclusie was dat een verbod op paardenmarkten en een ontkoppeling van publieksevenementen als
regel niet nodig is,’ zegt Schreurs. ‘Dat wil zeggen op voorwaarde dat de organisatie van de markten en de aanbieders
van de paarden aan de randvoorwaarden die in de zienswijze
zijn benoemd voldoen.‘ Dit is nog lang niet altijd het geval. Er
is een tabel opgenomen met kenmerken waaraan het welzijn
van het dier kan worden afgemeten, en een tabel met risicofactoren in de omgeving die het welzijn kunnen beïnvloeden.
Die kenmerken kunnen dienen als bouwstenen voor een vernieuwd protocol. De Raad was en is bij de opstelling hiervan
overigens niet zelf betrokken. Schreurs: ‘Als wij in Nederland
vinden dat we paarden moeten kunnen houden en verhandelen – en dat laatste doen we op paardenmarkten – dan horen
daar welzijnseisen bij. Zijn die eisen geborgd, dan is er geen
bezwaar tegen een paardenmarkt, ook niet als die gepaard gaat
met een publieksevenement.’ En, zo voegt ze eraan toe, die
welzijnseisen hebben ook betrekking op het vervoer van en

Forumvoorzitter Hetty Schreurs
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naar de markten, dat vaak veel langer duurt dan goed is voor
de dieren. Paarden die als slachtpaard eindigen, worden vaak
nog over grote afstanden vervoerd en rijden daarbij andere
paardenslachthuizen voorbij.
Tenslotte bevat de zienswijze een belangrijk advies aan de
houders en handelaren, benadrukt Schreurs: ‘De mensen op
de markt màken de markt. Zij zijn beslissend voor de omstandigheden op de markt en zij moeten rekening houden met de
manier waarop daarnaar door het publiek wordt gekeken.’

Weerklank: De Sectorraad Paarden schaarde zich in maart
2018 formeel achter de zienswijze en informeerde hierover
een aantal betrokken overheden en organisaties, waaronder
per brief alle gemeenten met paardenmarkten. De organisatoren van de drie grote paardenmarkten in Zuidlaren, Hedel en
Elst hebben een aantal adviezen uit de zienswijze overgenomen in hun Protocol Welzijn Paardenmarkten, dat oorspronkelijk in 2011 was ontwikkeld. Ook de Dierenbescherming
reageerde positief. Zo sprak de organisatie haar tevredenheid
erover uit dat door de RDA-zienswijze nu de verantwoordelijken voor paardenmarkten ook verantwoordelijk gehouden

Foto: Nationale Beeldbank

kunnen worden voor het welzijn van de dieren op die markten. In de media was er veel aandacht voor de zienswijze, onder andere op BNR Nieuwsradio en Radio 1, regionale kranten, de paardenbladen Bit en De Hoefslag, en op de websites
van organisaties als de dierenartsenvereniging KNMvD, de
Dierenbescherming en Eyes on Animals.*

*	
Behalve de voorzitter bestond het forum uit de leden
prof. dr. M.M. Sloet van Oldruitenborgh-Oosterbaan, J.Th. de Jongh
en drs. H.M. van Veen. Ter ondersteuning van het forum hebben
ir. M.H.W. Schakenraad, drs. M.W. Oonk en dr.ir. M.A. van der
Gaag van het bureau van de Raad meegewerkt.
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Dierenwelzijn te koop!
De rol van de overheid bij
marktwerking rond dierenwelzijn
Ongevraagde zienswijze
hoger welzijn van dieren in de Nederlandse veehouderij verder te realiseren op basis van het uitgangspunt dat dit moet
worden bereikt via de markt?

Aanleiding:

De maatschappelijke belangstelling voor dierenwelzijn is de laatste jaren steeds groter geworden. Tegelijk
is bij beleidsmakers de overtuiging gegroeid dat de rol van de
overheid bescheiden moet blijven. ‘Dat was aanleiding om het
bevorderen van dierenwelzijn via de markt nog eens goed te
analyseren met als uitgangspunt dat de overheid geen actieve
rol in de markt speelt,’ zegt prof. Hans van Trijp, voorzitter
van het forum dat het advies voorbereidde.

Overwegingen:

‘Bij het denken over dit advies waren
mensen met heel verschillende achtergrond betrokken,’ aldus
Van Trijp, die in het dagelijks leven hoogleraar Marktkunde en
Consumentengedrag is aan Wageningen Universiteit. ‘Je moet
dan eerst weten wat je met de belangrijkste begrippen precies
bedoelt, zodat je over hetzelfde praat. Met marktwerking bedoelen wij twee dingen. In de eerste plaats zijn vraag en aanbod
beslissend voor producten en prijzen, en in de tweede plaats is
de hoofdrol weggelegd voor commerciële partijen’. Het alter-

natief is immers wetgeving, maar dat levert al snel problemen
op in Europa. Als de Nederlandse wetgeving rond dierenwelzijn strenger wordt dan die in andere landen van de EU, kan
dat heel schadelijk zijn voor onze export, en zeventig procent
van onze landbouwproductie wordt geëxporteerd.
‘Je moet het dus wel in de markt zoeken,’ aldus van Trijp, ‘En
dan is vervolgens de vraag of de consument het ook wil.’ Dat
lijkt bij een deel van de consumenten zeker het geval: ‘Kijk
maar naar de groei van biologische producten, en producten
met een ster van de Dierenbescherming.’ De volgende stap
is dan opnieuw die naar het buitenland, maar nu niet met
massa
producten maar voor niche-markten waar ook een
hogere marge valt te realiseren. ‘Als die belangstelling voor
producten met een extra op het gebied van dierenwelzijn in
Nederland bestaat, zal dat zeker ook in het buitenland zo zijn.’

Advies:

‘Je hebt drie hoofdonderdelen in het proces,’ zegt
Van Trijp. ‘Vraag, aanbod en afstemming. Aan de vraag zou
wat peper toegevoegd moeten worden. Voor het aanbod willen
we de zandkorrels uit de machine halen, en voor de afstemming juist wat olie erin!’ Peper aan de vraagkant betekent bijvoorbeeld dat de overheid kan zorgen voor meer transparantie,
zodat de consument er vaker en beter op wordt geattendeerd

Foto: William Hoogteyling

Vraag: Wat kan de overheid doen om haar eigen streven naar

Forumvoorzitter Hans van Trijp
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dat er in de markt keuze is. Zand uit de machine aan de aanbodkant houdt in dat de overheid faciliterend optreedt bij het
experimenteren met diervriendelijke productie of ‘dierenwelzijnsproducten’. De overheid kan ook bevorderen dat de
financiering van ontwikkelingen in die richting gemakkelijker
wordt.
En als het op afstemming aankomt betekent ‘olie in de
machine’ dat er nog veel hindernissen in wetten en regels weg
te nemen zijn, die een meer diervriendelijke productie in de
weg staan. Niet zelden gaat het om tegenstrijdige regels, aldus
Van Trijp. ‘Bijvoorbeeld milieu-eisen, die zich niet laten rijmen met het streven om de dieren een beter leven te geven.’

Weerklank:

Boerderij, het grootste vakblad in de agrarische sector, besteedde aandacht aan de zienswijze door een
uitvoerig interview met forumvoorzitter Hans van Trijp, waarin deze pleitte voor het verleggen van de focus van de vleessector van efficiency naar een kenmerk als dierenwelzijn. De
Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) reageerde in
een verklaring van zijn algemeen secretaris vooral verheugd

*	Behalve de voorzitter bestond het forum uit de leden dr.ir. G.B.C.
Backus, dr. H.M.G. Schreurs, W.T.A.A.G.M. van den Bergh, A.L.
ten Have-Mellema, dr. S.A. Hertzberger, ir. M.H.A. Steverink,
dr.ir. J.W.G.M. Swinkels en drs. R.A. Tombrock. Daarnaast is gesproken met de externe deskundigen drs. K.J. Poppe en
prof. dr. C.J.M. Termeer. Ter ondersteuning van het forum hebben
ir. M.H.W. Schakenraad en drs. E.E.C. van Wijk-Jansen van het bureau van de Raad meegewerkt.

Foto: ANP Foto

over het feit dat de zienswijze geen grote rol voor de overheid
ziet in het ontginnen van de markt voor dierenwelzijn: ‘Dat
moet de overheid ook helemaal niet willen’. Het ‘nieuwsplatform’ over voedsel Foodlog organiseerde een groepsgesprek
met vijf leden van de RDA en publiceerde een verslag op zijn
website. Verschillende kenniswebsites, zoals GreenBrains en
GroenKennisnet, besteedden aandacht aan de zienswijze.*

Vlees met eco-keurmerk in de winkelschappen
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Wegen van Welzijn van Dieren in de Natuur
Zienswijze op eigen initiatief
lijk, verantwoord en onderbouwd besluit komen in situaties waarin door de confrontatie
met menselijke belangen of activiteiten het
welzijn van dieren in de natuur ter discussie
staat?

Aanleiding: ‘Discussies over de zorgplicht
van mensen voor in het wild levende de dieren duiken steeds weer op,’ zegt Jacques
Kaandorp, een van de twee voorzitters van het

forum dat deze vraag tegemoet trad. ‘En iedere keer zie je dat de betrokken overheden eigenlijk geen duidelijk antwoord hebben.’ Zijn
medevoorzitter, Jacques van Alphen, noemt
de voorbeelden moeiteloos op: ‘De grote grazers in de Oostvaardersplassen, damherten
in de Amsterdamse Waterleidingduinen.
Maar ook bijvoorbeeld predatoren en hun invloed op de levenskansen van weidevogels, of
een aangespoelde nog levende potvis op het
strand.’ Bij elke nieuwe discussie werd het
belang duidelijker van een heldere leidraad
aan de hand waarvan de overheid tot een beslissing kan komen, en die in verschillende
situaties toepasbaar is.

Foto: René Verleg

Overwegingen:

Jacques Kaandorp, deelvoorzitter van het forum

‘Maatschappelijke spanningen kunnen heel hoog oplopen als het gaat
over de verantwoordelijkheid van de samenleving voor niet-gehouden dieren,’ zegt emeritus hoogleraar dierenecologie Van Alphen.
‘Daarom is een heldere afweging door de
overheid en beheerders van natuurgebieden
heel belangrijk, maar dat is niet eenvoudig.
Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van
de mens? In hoeverre is er echt sprake van
niet-gehouden dieren, in een omheind gebied
als de Amsterdamse Waterleidingduinen
bijvoorbeeld? Dat is vaak moeilijk te zeg-

gen. Andere vragen zijn er als het gaat om
de invloed van vossen en roofvogels op het
broedsucces van weidevogels. Moeten we het
welzijn van de buizerds ondergeschikt maken
aan dat van de grutto’s? Het blijkt dat in iedere nieuwe discussie weer andere factoren een
rol spelen waarmee rekening moet worden
gehouden.’
Kaandorp, in het dagelijks leven dierenarts bij
een vijftal dierentuinen, noemt het voorbeeld
van de muizenplaag die enkele jaren geleden
in het Friese weidegebied heerste: ‘De mens
heeft voor die muizen een ideaal ecosysteem
geschapen.’ De overwegingen voor een beslissing zijn iedere keer anders. ‘En intus-

raamwerk te hebben om besluiten te nemen. Dan worden die verschillen tenminste
zichtbaar.
Zo’n raamwerk wordt in deze zienswijze gepresenteerd als een afwegingsmodel
met bijbehorend stroomschema. ‘Met dat
schema kan je stap voor stap besluiten of er
een probleem is, en als dat zo is wat je dan
moet doen,’ zegt Van Alphen. Een dergelijk
afwegingsmodel was door de Raad al eerder
voorgesteld, maar nu heeft het forum ook de

sen staan er wel veel partijen mee te kijken,
allemaal met hun eigen mening. Dat maakt
het voor de overheid moeilijk.’ Een complicerende factor is de recente decentralisatie van
het natuurbeleid. Kaandorp: ‘Niet de centrale
overheid maar de provincies zijn sinds enkele
jaren verantwoordelijk voor de natuur – dus
ook voor beslissingen over het welzijn van
dieren daarin. Dan kan je te maken krijgen
met verschillende regels per provincie, dus
ook met verschillende besluiten in soortgelijke situaties.’ Dat is een gegeven, redeneren
de voorzitters. Maar daardoor wordt het des
te belangrijker om een gemeenschappelijk

Foto: Wiebe Kiestra

Vraag: Hoe kan een overheid tot een duide-

Jacques van Alphen, deelvoorzitter van het forum
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toepassing ter hand genomen. Kaandorp: ‘We
hebben geprobeerd het schema toe te passen

provincie Brabant is een werksessie belegd
over de toepassing van het kader in het geval

op een paar concrete voorbeelden: vossen in
de stad, wolven die weer in het wild in ons
land verschijnen, en de achteruitgang van
weidevogels.’
Het stroomschema biedt plaats aan alle belangen en overwegingen die bij een afgewogen
besluit van belang kunnen zijn, benadrukken
de voorzitters. Van Alphen: ‘Je kan niet zomaar de belangen van de natuur opzij zetten,
maar je moet net zo goed de menselijke kant
in de overwegingen betrekken. Maar laten we
in ieder geval onze gedachten zo ordenen dat
we altijd dezelfde stappen doorlopen.’

van verwilderde katten. Op verzoek van de
Wadloopadviescommissie Zeehonden is het
kader ook toegepast op de opvangregels voor
zeehonden, waarna de bevindingen zijn overgenomen in het advies van de commissie.*

Advies:

Maak bij ieder probleem waarbij
door de confrontatie met menselijke belangen
of activiteiten het welzijn van dieren in de natuur ter discussie staat een afweging volgens
de methode die in deze zienswijze wordt aangeboden. Gebruik het stroomschema om tot
een weloverwogen en heldere beslissing te
komen.

Weerklank:

*	Behalve de twee voorzitters bestond het forum
uit de leden mr. A.G. Dijkhuis, prof. mr. A.A.
Freriks, prof. dr. S. Haring, mw. J. Hesterman,
ir. M. de Jong en ir. M.H.A. Steverink, met ondersteuning van dr. F.L.B. Meijboom.
Het forum is bij zijn werk ondersteund door
ir. M.H.W. Schakenraad en drs. R.L. van Oudheusden van het RDA-team.

Foto: iStock

De zienswijze is besproken
met ambtenaren van de provincies, die sinds
enkele jaren verantwoordelijk zijn voor het
natuurbeleid, en ondersteuners van de fauna
beheerseenheden. Op verzoek van de commissie Duurzaamheid van provinciale staten
van Flevoland is hij daar uitgebreid toegelicht, waarbij de statenleden zich positief
uitlieten over het gepresenteerde afwegingskader. Met de faunabeheerseenheid van de

Edelherten in de Oostvaardersplassen
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Rondetafelgesprek over het verspreiden van kennis over welzijn van dieren:

Eerst maar eens praktisch samenwerken
rond wisselende thema’s
Ieder had zijn of haar eigen ervaring, zijn eigen vragen en overtuigingen op 4 november 2017 in Baarn.
Tegelijkertijd was het vanaf de aftrap voor de rondetafelconferentie over kennisverspreiding rond het welzijn
van dieren duidelijk, dat alle deelnemers samen wilden werken en van elkaar wilden leren. Aan het eind van
de bijeenkomst op Kasteel Groeneveld konden daarover dan ook veelbelovende afspraken worden gemaakt.1

Het initiatief voor de conferentie in de statige vergaderzaal van een achttiende-eeuwse buitenplaats is genomen
door twee leden van de Raad voor Dierenaangelegenheden,
Jinke Hesterman, hoofdredacteur van de website Levende
Have en Hans Hopster, lector Diergedrag, diergezondheid,
dierenwelzijn aan de hogeschool Van Hall Larenstein. Voor
de bijeenkomst hebben zich vertegenwoordigers gemeld
van het Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren
(LIGC), de Stichting Zeldzame Huisdierrassen, het Platform
Verantwoord Huisdierenbezit, Kleindierliefhebbers Neder
land, het Nederlands Hippisch Kenniscentrum, de Koninklijke
Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD),
Dierenwelzijnsweb, Groen Kennisnet en de Stichting Levende
Have.

1

 it is een verkorte versie van een eerder verschenen verslag dat bij
D
de RDA verkrijgbaar is.
Kasteel Groeneveld, de plaats van handeling
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Meer onderzoek nodig
De toon wordt gezet door Hans Hopster met een presentatie
over de verschillende manieren waarop naar dierenwelzijn
kan worden gekeken, en stagiaire Nikky Kok die niet zo lang
geleden bij de RDA een onderzoek afrondde naar het
‘Kennislandschap’ rond gezelschapsdieren.
Kok heeft in haar onderzoek elementaire vragen gesteld, en de
antwoorden blijken nu en dan verrassend. Bijvoorbeeld: leidt
meer kennis ook tot beter welzijn van de dieren? Of: leidt
betere kennisoverdracht tot groter welzijn? Het blijkt dat daar
nog heel weinig onderzoek naar is gedaan onder de zeer grote
doelgroep. Wat we wel weten, vertelt Kok, is dat mensen die
net een konijn hebben gekocht eigenlijk heel weinig weten
over de behoeften van het konijn. ‘Best een beetje schokkend,’
vindt ze. Toch zijn er heel veel partijen actief op dit gebied.
Tussen die partijen is er echter weinig samenwerking. En er is
weinig inzicht in het effect van campagnes. Haar conclusies:
dóórgaan met kennis verspreiden, meer samenwerken, de verschillende doelgroepen op maat bedienen. En meer onderzoek
naar het verband tussen kennis en de vorm waarin deze wordt
verspreid aan de ene kant, en dierenwelzijn aan de andere.

Mensen luisteren niet meer
automatisch naar autoriteiten
Hans Hopster zet de vraagstukken rond dierenwelzijn in een
maatschappelijk perspectief. Ook besteedt hij aandacht aan de
veranderingen in de manier waarop kennis wordt verspreid:
‘De invloed ligt niet langer bij de autoriteiten op een bepaald
gebied, maar bij de massa. De meeste mensen halen hun informatie van de sociale media. En ze geloven eerder mensen
zoals zij zelf dan autoriteiten.’ Er wordt minder dan vroeger
automatisch geluisterd naar Wageningen of de Faculteit
Diergeneeskunde.

De vraag hoe je de doelgroepen het best kan bereiken, blijkt
sterk te leven. ‘Bij ons gaat het vaak om ouderen,’ zegt Harry
Arts die actief is bij de vereniging voor kleindierliefhebbers.
‘En die hebben geen Facebook, vaak zelfs geen email.’ Ook
Hopster waarschuwt: ‘Pas op dat je geen doelgroepen verliest
omdat je je op online media concentreert!’. In elk geval moeten we de landelijke media zo goed mogelijk bedienen, brengt
weer een ander naar voren.’
En dan wordt het een communicatiediscussie volgens het
boekje: hoe krijg je jouw boodschap over het voetlicht, en hoe
vind je een ontvankelijke doelgroep? Corina Haverlag bijvoorbeeld haakt in op de waarneming van Kok over de gebrekkige
kennis van dierenkopers: ‘Je merkt dat er niet zo’n grote vraag
is naar aanschafinformatie, maar bijvoorbeeld wel veel belangstelling voor het onderwerp loopsheid bij een hond, of reizen
met dieren.’ Je moet dus de webpagina’s waarvoor de grootste
belangstelling bestaat, als toegangspoort naar de doelgroep gebruiken en dáár dan met een link de informatie aanbieden
over andere belangrijke onderwerpen, zoals de gezondheid

dende informatie, en vindbaar gemaakt met geavanceerde
zoekmachines. Maar hoe krijg je de mensen ernaartoe? Nonja
Remijn, projectleider Promotie van de stichting Zeldzame
Huisdierrassen, wil wel een lans breken voor het gebruik van
autoriteiten, in de betekenis van mensen met gezag: ‘Wij geven erkenning aan bepaalde mensen, zoals een blaarkopveehouder. Die wordt geloofd; daar luisteren de mensen naar. En
die kan dan delen van de boodschap over het voetlicht brengen
zodat het goed terecht komt.’
Ondanks de eerdere reserves over het gebruik van nieuwe media zijn toch de meeste gesprekspartners ervan overtuigd dat
hier een sleutel ligt naar vooral het jonge publiek. De omzetting van woord naar beeld is belangrijk, zegt Hopster.

van je dier. ‘Je zou kunnen proberen aansluiting te vinden bij
populaire vloggers,’ wordt er geopperd. ‘Die zeggen soms heel
domme dingen, maar ze hebben wel publiek!’ Riskant. ‘Maar
je kan ook proberen een vlogger te beïnvloeden,’ zegt Tjerk
Bosje, die het onderwerp dierenwelzijn onder zijn hoede heeft
bij de KNMvD.

komt dat Tjerk Bosje al eerder deed: samen thema’s uitkiezen,
met een aantal partners bij elkaar gaan zitten om van elkaar te
leren. De ene maand het konijn, de volgende maand een ander
dier. Afstrepen wat elke partner doet op het gebied van communicatie; de sociale media erbij betrekken, en zo iedere keer
een stapje verder komen terwijl je intussen de meest actuele
en toepasselijke kennis bij elkaar brengt. De aanwezigen zijn
allemaal goed te spreken over het plan, dat als groot voordeel
heeft dat het begint met praktische samenwerking voor een
haalbaar doel op korte termijn. Wat er nu moet gebeuren is: op
twee kantjes A4 opschrijven wat de bedoeling is en welke thema’s er in het komende jaar aan de orde zullen komen. Er
moet immers draagvlak worden gewonnen binnen de deelnemende organisaties, dus die twee kantjes die komen er wel.

Een platform voor de echte feiten
Dan meandert de discussie naar de vraag of en hoe je gebruik
kan maken van mensen met gezag op een bepaald gebied als
informatieverspreiders, hoe gevoelig jonge mensen daarvoor
zijn en hoe je onderscheid kan maken tussen echte en alternatieve feiten. Pieter Boetzkes wijst op het belang van wetenschappelijk geborgde kennis: voorzien van metadata, begelei-

Naar een praktische samenwerking
rond afgesproken thema’s
Daarvoor is kennis, tijd en dan waarschijnlijk ook veel geld
nodig, beseffen de meesten aan tafel. ‘Filmpjes maken is praktisch moeilijk en duur.’ En dan komt het voorstel weer ter tafel
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Gijsbert Six:
‘Het geluid vanuit de
praktijk moet worden
gehoord’
‘Een geluid vanuit de praktijk met dieren
moet gehoord worden,’ zegt Gijsbert Six over
zijn lidmaatschap van de Raad. ‘Ik heb zelf
dieren. Ik laat ze zelf slachten en ik eet ze op
of ik verkoop het vlees onder label, maar in
het volle besef dat daar een dierenleven aan
vooraf is gegaan. In de Raad is de wetenschap
goed vertegenwoordigd met een flink aantal
hoogleraren, maar ik vind het belangrijk om
de vraagstukken rond dieren niet alleen theoretisch maar ook praktisch hanteerbaar te
maken.’

Six is van oorsprong elektrotechnisch ingenieur met een eigen adviesbureau. In het begin
van deze eeuw verhuisde hij met zijn gezin
vanuit het westen naar Drenthe omdat hij
‘ruimte nodig had.’ Die vond hij op een boerderijtje met een paar hectare grond, waarop
hij schapen ging houden. Van het een kwam
het ander. Six ontwikkelde belangstelling voor
fokkerij en voor het duurzaam bestrijden van
ziektes en aandoeningen zoals maagdarmwormen. Hij was jarenlang voorzitter van de
Nederlandse Fokkersvereniging Het Drentse
Heideschaap. Tegenwoordig is Six nog lid
van het Platform Kleinschalige Schapen- en
Geitenhouders en daarnaast actief in de regionale stichting voor ecologisch bermbeheer.
Hij voelt zich betrokken bij levend cultureel
erfgoed, natuur en landschap, maar ook bij de
boeren. ‘Zij gaan op een andere manier met
dieren om, die door buitenstaanders vaak niet
begrepen wordt.’ Als hobbyboer hoopt Six een
bijdrage te kunnen leveren aan het overbruggen van de kloof tussen boeren en burgers.

In 2017 traden acht nieuwe leden toe tot de Raad voor Dierenaangelegenheden. Op deze pagina’s stellen ze zich aan u voor.
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Nieuwe raadsleden

Jan Willem Erisman:
bijdragen aan
systeembenadering
Jan Willem Erisman was als jongen al bezorgd over het opraken van de zuurstof doordat mensen en dieren het inademen. Hij
wist al vroeg dat hij iets wilde doen aan de
toestand in de wereld, herinnert hij zich nu,
en dat is eigenlijk niet veranderd. Zijn loopbaan getuigt er ook van. Erisman deed milieuonderzoek tijdens het vervullen van zijn
alternatieve dienstplicht, studeerde chemische technologie aan de HTS – ‘wat het dichtste bij milieuonderzoek kwam’ – en richtte
zich vervolgens bij het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op de

atmosferische depositie van verzurende en
vermestende stoffen. Dit was ook het onderwerp van zijn promotie aan de Universiteit
van Utrecht. Daarna deed hij opnieuw milieu
onderzoek bij het Energiecentrum Nederland
in Petten. Tegenwoordig is Erisman directeur
van het Louis Bolk instituut, dat onderzoek
doet naar duurzame landbouw, voeding en
gezondheid. ‘Voor de stikstofproblematiek is
dat vanuit de systeemaanpak hèt instituut,’
zegt hij. Daarnaast is hij een dag in de week
hoogleraar Integrale Stikstofstudies aan de
Vrije Universiteit in Amsterdam.
‘We moeten naar een landbouwsysteem
waarin nog steeds dieren een rol spelen,’ zegt
Erisman, ‘maar met aandacht voor welzijn,
kringlopen en meer lokale rassen en producten.’ Bij de Raad voor Dierenaangelegenheden
bespeurt hij ook interesse in die richting.
‘Daar is wat meer belangstelling aan het komen voor een systeembenadering waarin
behalve dierenwelzijn en diergezondheid
ook bijvoorbeeld bodem en bodemleven een
plaats hebben.’ En die systeembenadering is
precies waar het Louis Bolkinstituut en zijn
directeur zich in hebben bekwaamd. Erisman
verwacht met die deskundigheid een bijdrage
te kunnen leveren aan het werk van de Raad.
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Nienke Endenburg is universitair hoofddocent aan de Faculteit Diergeneeskunde van de
Universiteit Utrecht. De voormalige voorzitter van haar departement Dier in Wetenschap
en maatschappij, wijlen Frauke Ohl, was
ook voorzitter van de RDA. Van haar hoorde
Endenburg regelmatig over het werk van de
Raad. ‘Die doen goede dingen met dierenwelzijn,’ dacht ze. ‘Dat zijn slimme mensen
die daar een genuanceerd beeld van kunnen
schetsen.’ Endenburg was dan ook ‘zeer
vereerd’ toen haar werd gevraagd om lid te
worden van de Raad. ‘Niet omdat het goed op
je CV staat, maar omdat ik denk dat de Raad
met zijn adviezen echt iets voor dierenwelzijn
kan dóén.

sen WSAVA ontwikkelt ze een richtlijn voor
het optimaliseren van dierenwelzijn door dierenartsen. Met haar dubbele oriëntatie is ze
goed toegerust om in de Raad een bijdrage te
leveren aan het One Welfare-concept, denkt
Endenburg: welzijn van dieren en mensen in
samenhang bekijken.
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Nienke Endenburg:
‘In de Raad kan je
echt iets doen aan
dierenwelzijn’

Endenburg is altijd met dieren en mensen
bezig geweest, en ook nu nog. Toen ze werd
uitgeloot voor Diergeneeskunde ging ze in
de jaren negentig pedagogiek studeren, en
daarbinnen concentreerde ze zich op de
relatie mens-dier. In dat thema paste ook
haar latere proefschrift, dat ging over de invloed van huisdieren op de gezondheid van
mensen. Tegenwoordig heeft ze naast haar
werk op de faculteit ook een eigen psychologiepraktijk – dus toch weer mensen naast
dieren. In Utrecht is Endenburg onder meer
als coördinator betrokken bij het Landelijk
Expertisecentrum Dierenmishandeling, en
binnen de wereldorganisatie voor dierenart-

Ad Kemps: ‘Streven naar
een goede afweging van
theorie en praktijk’
Vijfentwintig jaar was Ad Kemps commercieel directeur bij Coppens Diervoeding bv.
Daar boeiden de thema’s diergezondheid en
innovatie hem, maar ook dierenwelzijn en de
vernieuwing van de sector die nodig is om de
consument met zijn veranderende eisen te
vriend te houden. Hij was betrokken bij de
ontwikkeling het traag groeiende Volwaard
vleeskuiken en het Beter Leven-keurmerk van
de Dierenbescherming. Kemps organiseerde
symposia – inmiddels jaarlijks terugkerend –
over een betere gezondheid voor varkens en
pluimvee en betrok daar belangrijke partners
bij als de varkensfokkerijorganisatie PIC,
broederij Vepymo, bedrijfsinrichter Vencomatic
en de uitgevers Reed Business en Agrio.

Inmiddels is Kemps niet meer werkzaam bij
Coppens maar nog wel als part-time algemeen
directeur bij Corporate Livestock Production,
een samenwerkingsverband dat zich toelegt
op de productie van varkensvlees ‘van zaadje
tot karbonaadje’, dus vanaf de keuze van de
genetica tot een de slachterij en de verkoop
onder merk in de winkel – waarbij het productiestadium uiteraard het Beter Levenkeurmerk draagt. ‘Dat doe ik zo’n twee dagen
in de week, en daarnaast heb ik nog wat kleinere werkzaamheden,’ beschrijft Kemps de
huidige fase van zijn loopbaan. Een daarvan
is het lidmaatschap van de RDA. Kemps relativeert zijn bijdrage aan de Raad – ‘ze kunnen
ook wel zonder mij’ – maar hoopt toch met
zijn praktijkervaring in de intensieve veehouderij bij te dragen aan een goede afweging van
theorie en praktijk: ‘Er is een transitie nodig
naar een veehouderij met een betere gezondheid en hoger welzijn, maar het is belangrijk
voor de sector dat die ook haalbaar is door er
goede termijnen aan te verbinden.’
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tussen die twee.’
Infectiegevaar is voor Lipman niet het enige
interessante aspect van het contact tussen
dieren, dierlijke producten en mensen. Zo
is hij betrokken bij onderzoek naar gebruik
van dieren voor bijzondere menselijke doeleinden: animal assisted interventions in academische taal. Wat betekent bijvoorbeeld het
gebruik van hulphonden, of het tegenwoordig populaire knuffelen van dieren? Heeft het
positieve effecten voor de mens? En zitten er
nadelen aan voor dier en mens? Vragen die in
het verlengde liggen van het werkgebied van
de RDA.

Len Lipman:
‘Tussen mens, dier en
infectieziekten’

Foto: ZLTO

gemaakt kunnen worden. Aan dierenwelzijn
zitten altijd meerdere kanten. In de Raad is
het hele spectrum vertegenwoordigd.’ Spreekt
vanzelf dat Lipman daar graag zelf zijn bijdrage aan levert en daar is hij ook wel voor geëquipeerd, gezien zijn specialisme op wat hij
noemt het ‘tussengebied tussen mens, dier
en infectieziekten’. Lipman is universitair
hoofddocent Veterinaire Volksgezondheid bij
de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht en
daarnaast divisiehoofd bij het instituut voor
Risk Assessment Sciences IRAS, waarin de
faculteiten Diergeneeskunde, Pharmacie en
Geneeskunde samenwerken.
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Een bijzonder gezelschap vindt Len Lipman
de Raad voor Dierenaangelegenheden. ‘Daar
zitten zoveel verschillende achtergronden en
expertises in, daar moeten goede afwegingen

Hij studeert op de risico’s van dieren voor
mensen in de brede zin, dus niet alleen van
bijvoorbeeld gezelschapsdieren maar ook van
producten als vlees, melk en eieren. Speciale
aandachtsgebieden: zoönosen, voedselveiligheid, transport, slachten en kwaliteit van
voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong.
Dierenwelzijn is daarbij een soort constante
op de achtergrond. Lipman: ‘Dingen die je
doet voor een veilige voedselproductie, zoals
het afschermen van de dieren voor contact
met de buitenwereld, hebben weer belangrijke gevolgen voor het welzijn van de dieren.
We zijn de slag gaan maken naar meer aandacht voor voedselveiligheid èn dierenwelzijn; dat werpt de vraag op naar de balans

Hans Huijbers:
‘Verzorger van dier, plant
en ecosysteem’
Als je een veebedrijf hebt met honderd koeien zoals voorzitter Hans Huijbers van de
Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie,
dan speel je een thuiswedstrijd wanneer het
gaat over dieren en dierwelzijn. Niet omdat anderen geen commentaar hebben op
je werkwijze – Huijbers is eraan gewend en
juicht het zelfs toe – maar omdat je wel bezig
móét zijn met die onderwerpen. ‘Een boer is
verzorger van dier, plant en ecosysteem en
ik ben zeer diep gemotiveerd om me van die
taak goed te kwijten,’ zegt Huijbers. ‘De maatschappij mag van mij iets vinden en daar luister ik ook naar. Maar ik vraag wel met opgeheven hoofd: ‘Kunt u het beter?’ en daar durft
bijna niemand ja op te zeggen.’

De Brabantse veehouder laat ook graag aan
buitenstaanders zien hoe hij zijn bedrijf runt.
Hij ontvangt er gasten met een terras en een
minicaféetje. Zijn stal heeft een glazen wand
waar men doorheen naar de dieren kan kijken
terwijl Huijbers of zijn vrouw of medewerker
vertelt over het boerenbedrijf. ‘Je bent er niet
alleen voor jezelf maar ook voor je medeschepselen’ is zijn overtuiging en dat is ook
de reden waarom hij is ingegaan op het verzoek om Raadslid te worden. Je moet daar natuurlijk niet in gaan zitten met een houding
van ‘ik heb gelijk en ik wil het ook krijgen’,
zegt hij. Als je stevig genoeg in je schoenen
staat kan je open de discussie in gaan. En
dan zijn het vaak de mooiste klussen waar de
onderlinge verschillen het grootst zijn.’ In de
Raad gaat dat heel goed, vindt Huijbers. Daar
gaat het niet om gelijk krijgen maar om het
uitwisselen van argumenten’.
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‘Het is een leuke, prettige groep mensen
die op een goede manier met vragen omgaan en ik voel me daar heel goed bij,’
zo beschrijft Gerrit Hofstra de Raad voor
Dierenaangelegenheden waar hij sinds eind
2017 deel van uitmaakt. Dat is een goede reden om erbij te willen horen. Een andere is
dat hij het belangrijk vindt om informatie in
te kunnen brengen over ‘die rare sector van
de gezelschapsdieren.’ Hofstra is beleidsmedewerker en adjunct-secretaris van de organisatie van ondernemende huisdierspecialisten
DiBeVo. ‘Als het om commerciële belangen
rond dieren gaat denken de mensen vaak het
eerst aan de landbouw. Mijn sector is heel anders,’ zegt Hofstra. Bij die sector moeten we
denken aan de hele bedrijfskolom, licht hij

mens zijn organisatie als vliegende keep met
een indrukwekkende kennis op het gebied
van veterinaire exporteisen, wetten en regels.
In contact met handhavers en wetgevers lobbyen voor goede en werkbare wetgeving behoort tot zijn vaste activiteiten. ‘Mijn netwerk
is heel uitgebreid en dat komt het werk in de
Raad ook weer ten goede’.
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Gerrit Hofstra:
‘De Raad moet over
goede informatie
beschikken’

toe: handel, import-export, voerfabrikanten,
vervoer. Hoewel ‘de commerciële poot’ van de
gezelschapsdierensector een omzet van zo’n
2,3 miljard euro heeft, is de financiële kant
toch minder dominant dan in de veehouderij, vooral omdat de eindhouder daar minder
belang aan hecht. ‘Bij ons is kennis veel meer
een doorslaggevende factor dan financiën.
Voorop staat dat de eindhouder over goede
informatie moet beschikken; dat is voor ons
een belangrijk aandachtspunt.’
Kennis is trouwens voor alle schakels in de
keten belangrijk en daar is Hofstra, zelf een
enthousiast houder van schildpadden en hagedissen, een soort makelaar in. Met name
op het gebied van wetgeving fungeert hij na-

Martien Groenen:
‘We moeten laten zien
dat we dierenwelzijn
serieus nemen’
Dierenwelzijn is voor Martien Groenen niet
op zichzelf heel belangwekkend. ‘Het is meer
zo dat elke onderzoeker die iets met dieren
doet zich daarvoor wel moet interesseren,’
zegt de hoogleraar Fokkerij en genetica aan
Wageningen University. In het geval van
Groenen kan daar moeilijk aan worden getwijfeld, want genetica speelt een belangrijke
rol in veel vraagstukken rond dierenwelzijn.
Hij noemt gezelschapsdieren, met name honden als voorbeeld. ‘Bij het fokken van honden
komen steeds duidelijker welzijnsvraagstukken naar voren, en daar spelen genetica een
belangrijke rol in. Maar ook bij wilde- en dierentuinpopulaties is het om welzijnsredenen
belangrijk om ze genetisch gezond te houden.

Groenen is opgeleid als moleculair bioloog
en van die ingeslagen weg is hij nooit afgeweken. Na een korte tijd in het bedrijfsleven
kwam hij dertig jaar geleden bij zijn huidige
leerstoelgroep terecht en werd daar verantwoordelijk voor moleculaire biologie en genoomonderzoek. Hij had een belangrijke rol
bij het in kaart brengen van het genoom van
kippen en varkens, waarmee zijn groep een
grote speler werd op het wereldwijde toneel
van het genoomonderzoek. Hoewel gespecialiseerd op ‘de andere helft’ van het gebied van
zijn vakgroep, volgde Groenen twee jaar geleden fokkerijspecialist Johan van Arendonk
op als hoofd van de leerstoelgroep Fokkerij
en Genetica. In de Raad is Groenen met zijn
specialisme ook een soort ‘opvolger’ van Van
Arendonk, die lid was tot 2015. Tegen dat lidmaatschap heeft hij volmondig ja gezegd: ‘We
moeten als dierwetenschappers laten zien dat
we dit soort aspecten serieus nemen’.
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Dieren als voedsel centraal in vierde Vaarkamplezing

Naar veeteelt en diergeneeskunde 3.0,
met oog voor het leven van de boer
Drie sprekers had de organisatie van de Vaarkamplezing uitgenodigd om op donderdag
18 januari reliëf te geven aan het thema ‘Dieren als voedsel: who cares?’. Dat leidde in de aula
van de Universiteit Utrecht tot een mooi dekkend beeld van de verschillende dimensies waaruit
een goede weergave van het onderwerp zou moeten bestaan: van eiwittransitie via transparantie
in de keten naar het gesprek met de boer.
Louise Fresco, bestuursvoorzitter van Wageningen UR, bezag
de rol van dieren als eiwitleveranciers vanuit zowel een mondiaal als een wijd historisch perspectief. Arjan Stegeman,
hoogleraar Gezondheidszorg van landbouwhuisdieren aan de
Utrechtse faculteit Diergeneeskunde, keek in het bijzonder

aan de eerste helft van de twintigste eeuw, waarin dieren op de
boerderij werden gehouden voor verschillende doeleinden,
waaronder trekkracht, de productie van mest en die van voedsel. De tweede periode is die waarin de veehouderij met kunstmest en mechanisatie steeds efficiënter werd. In de derde

naar de ontwikkelingen binnen het biotoop van de dierenarts.
En presentatrice Yvon Jaspers van het televisieprogramma
Boer Zoekt Vrouw nam het microniveau voor haar rekening
door aandacht te vragen voor het leven, de drijfveren en afwegingen van de boer op zijn bedrijf.
Onder leiding van de juist aangetreden RDA-voorzitter Jan
Staman werd een prisma gepresenteerd van invalshoeken die
een plek verdienen als er afwegingen worden gemaakt over
boerderijdieren, hun rol in de voedselvoorziening en hun gezondheid en welzijn.

periode, die nu voor de deur staat, moeten we het anders gaan
doen. ‘Veeteelt 3.0 moet echt op een andere leest worden
geschoeid,’ waarbij Nederland als vooroplopend land van
nature de taak heeft om de weg te wijzen.
Fresco noemde dierenwelzijn, milieu, zoönosen en voedselveiligheid als overwegingen. ‘Mensen worden wantrouwig ten
opzichte van vlees. Ze krijgen onlustgevoelens over die veehouderij en zeggen: weg ermee!’ Daar kunnen we niet voor
weglopen, maar vergis je niet: ‘De vraag uit ontwikkelings
landen blijft voorlopig toenemen, en door migratie zal de
vraag naar vlees voorlopig ook in ons land nog wel stijgen.’ De
noodzaak van een veeteelt 3.0 wordt er niet minder om. Die
veehouderij-nieuwe-stijl zal in het teken staan van de eiwittransitie en van circulariteit, aldus Fresco. Er moeten voor de
transitie nog veel afwegingen worden gemaakt en dat moeten

‘Veeteelt 3.0 moet echt anders’
Fresco was overtuigd van de noodzaak om te veranderen: we
hebben veeteelt 1.0 en veeteelt 2.0 gehad, en nu is het tijd voor
veeteelt 3.0. Met het eerste stadium bedoelde ze de periode tot
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we samen met de samenleving doen.’ Meer dan de helft van de
eiwitten zou uiteindelijk plantaardig moeten zijn, schatte

tie en voor het maatschappelijk belang bij diergezondheid en
-welzijn is de opkomst van kwaliteitssystemen. Een kwaliteits-

Fresco, aangevuld met dierlijk, waarbij een kwart van vis komt.
‘Laten we samenwerken aan een nieuwe veehouderij met
respect voor tradities, maar ook met de nieuwste technieken,’
besloot ze.

systeem voor dierenartsen kwam er door de oprichting van de
stichting Geborgde Dierenarts in 2011.
Kwaliteitssystemen en preventie zullen nog belangrijker
worden, betoogde Stegeman. Het grote verschil zal bij dierenarts 3.0 echter zitten in het beter gebruik van data en de mate
waarin veehouder en dierenarts zich naar de samenleving toe
laten zien. In een connected veehouderij zullen data grootschaliger worden uitgewisseld en welzijn, diergezondheid en
volksgezondheid intensiever en beter worden gevolgd.
Stegeman voorzag nog wel enig scepticisme onder dierenartsen. Regels beperken de professionele vrijheid, legde hij uit,
en daar hebben mensen soms moeite mee. ‘Maar we moeten
er echt in mee!’

Dierenarts schrijft nu
bedrijfsgezondheidsplan
Voor Arjan Stegeman is dierenwelzijn meer een integraal deel
van het dagelijkse werkterrein. De dierenarts is volgens hem
bij uitstek verantwoordelijk voor de afweging van factoren en
belangen die een rol spelen bij de zorg voor dieren. Daarbij
gaat het steeds meer ook over de samenleving. De positie van
de dierenarts is echter in de loop van de jaren behoorlijk veranderd, schetste Stegeman, waarbij hij dezelfde softwarehiërarchie gebruikte als Fresco. Dierenarts 1.0 was een autoriteit.
Die reed visites en hield gezelschapsdierenspreekuur. ‘De
boer ging klakkeloos uit van wat hij zei. Veebedrijven waren
klein, maar groot in aantal. Dierenarts 2.0 is de laatste decennia veel maar dan zijn voorganger bezig met het voorkómen
van ziektes. Hij komt wel op bedrijven, maar dat is van te
voren gepland. In plaats van een koe te behandelen tegen
uierontsteking, schrijft hij nu een behandelplan of een
bedrijfsgezondheidsplan.’
Veehouders zijn intussen ondernemers geworden, die de dierenarts beschouwen als een van hun dienstverleners. De afhankelijkheidsverhouding met de veehouder is omgedraaid:
laatstgenoemde bepaalt met wie hij zaken doet en wat hij wil
betalen. Daarnaast is het voor de dierenarts lastig geworden
om declarabele uren te maken, waardoor de apotheek belangrijker is voor het inkomen van de dierenarts, wat in elk geval
niet heeft geholpen bij het intomen van het antibioticagebruik:
‘Ook veehouders wilden graag dieren preventief behandelen
met antibiotica; dat is goedkoper dan behandelen als ze eenmaal ziek zijn’. Symbool voor het groeiend belang van preven-

Met de boer in gesprek
De zichtbaarheid voor de samenleving waarover Stegeman
vlak voor haar had gesproken, bleek vervolgens een centraal
thema in de beschouwing van televisiepresentatrice Yvon
Jaspers: ‘Mijn missie is om de boeren een platform te geven,’
zei ze. ‘We vinden allemaal iets van ons eten en onze boeren
maar we gaan pas naar ze luisteren als er een voedselschandaal is.’ Het programma Boer zoekt Vrouw, waar Jaspers het
gezicht van is, heeft in de loop van de jaren miljoenen kijkers
bereikt. ‘We hebben in het begin heel veel kritiek gekregen,
maar uiteindelijk hebben we wel aan al die mensen een beeld
kunnen geven: hoe ziet het boerenleven er nu eigenlijk uit?’
Bijvangst, noemde ze dat, omdat het programma nu eenmaal
draait om het zoeken naar een partner voor de boer. Maar voor
Jaspers bleek het een belangrijke drijfveer: ‘Op het moment
dat je met een boer in gesprek gaat groeit het begrip!’ Hoe
kleiner de afstand tot de boer, des te minder hard het oordeel
over het welzijn van de dieren op zijn boerderij, leek de boodschap van de televisiepersoonlijkheid.

Minister Schouten: denk aan gelijk
speelveld binnen EU
Minister Carola Schouten van LNV gaf met een
videoboodschap acte de présence op de Vaarkamp
lezing. Met onze dieren moeten we als goede rentmeesters omgaan, zei ze, en daarom moeten we
alle betrokken partijen verbinden: ‘Dan blijven we
tegenstellingen een stapje voor’. Daarbij moeten
we oog houden voor een gelijk speelveld binnen de
Europese Unie.

Wat is de Vaarkamplezing?
De Vaarkamplezing, genoemd naar de voormalige
voorzitter van de RDA prof. Henk Vaarkamp, is een
lezing over een onderwerp dat van belang is voor het
welzijn en de gezondheid van dieren in Nederland.
Uit naam van de minister van LNV wordt de lezing
met enige regelmaat georganiseerd door de RDA
en de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit
Utrecht.
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Animal Assisted Interventions

In de veehouderij is digitalisering een sterk
doorzettende trend. Robots spelen al een
belangrijke rol, het gebruik van sensoren en
big data is in opmars. Blockchain en artificial
intelligence zullen zich zeker laten gelden. De
beschikbaarheid van technieken en data neemt
exponentieel toe. Dat houdt beloftes in, maar
wellicht ook bedreigingen. De RDA wil zich
buigen over de tendens tot digitalisering in de
dierhouderij en zijn zienswijze hierop geven.
Forum: dr.ir. G.B.C. Backus (voorz.), dr. F.L.B. Meijboom, prof.dr.ir. J.A.P. Heesterbeek, prof.dr.ir.
B. Kemp, prof.dr. S. Haring, A. Kemps, dr. H.A.P. Urlings.

Onder One Welfare wordt de erkenning verstaan dat dierenwelzijn, biodiversiteit en de
omgeving in relatie staan tot het welzijn van
de mens. Dit concept speelt ook een rol bij
Animal Assisted Interventions (AAI) waarvoor de laatste jaren steeds meer aandacht
komt. AAI is een interventie bij mensen met
een fysieke en/of mentale beperking met
behulp van dieren en hun begeleider of begeleiders. Weten we genoeg over het welzijn van deze dieren? Wat is ervoor nodig om het welzijn
van zowel de dieren als de mensen te waarborgen? Samenstelling forum: dr. N. Endenburg
(voorz.), W.T.A.A.G.M. van den Bergh, dr. L.J.A. Lipman, drs. R.A. Tombrock, dr.ir. H. Hopster.

Ruimings- en vaccinatiebeleid

Vervolg paardenmarkten

De centrale vraag hierbij is: leiden recente maatschappelijke ontwikkelingen en de veranderlijke
epidemiologie van sommige dierziekten tot een noodzaak om het Nederlandse ruimings- en
vaccinatiebeleid voor dierziekten te heroverwegen? Naar aanleiding van de recente ruimingen
na de vondst van residuen van fipronil in
eieren, zal ook aandacht worden besteed aan
ruimingen die niet plaatsvinden in het kader
van dierziektebestrijding.
Het forum bestaat uit: prof. dr. M.P.G.
Koopmans (voorz.), prof. dr. Y.H. Schukken,
prof. dr. ir. L.A. den Hartog, drs. H. Swinkels,
drs. J. Kaandorp, ir. M. de Jong-Timmerman.

In het verslagjaar publiceerde de RDA de
zienswijze Paardenmarkten in Nederland.
Het ministerie van LNV (toen EZ) had bij de
opdrachtverlening gevraagd om over de zienswijze en de mogelijke implementatie daarvan
in overleg te treden met de betrokken gemeenten. De resultaten daarvan, en van een
enquête onder 35 gemeenten en organisaties,
zijn besproken met een groep stakeholders.
De conclusies en aanbevelingen zijn neergelegd in een brief aan de minister van LNV, die
op de website van de RDA zal worden
gepubliceerd.
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Digitalisering van Dieren
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Vooruitblik naar 2018

Ontpopping van de insectensector

Voormalig staatssecretaris Van Dam van Landbouw legde de RDA vijf vragen voor over de
ethische beoordeling van dierproeven die betrekking hebben op de gangbare veehouderij. De
Centrale Commissie Dierproeven signaleerde namelijk steeds meer dilemma’s door het spanningsveld tussen het streven naar minder dierproeven enerzijds, en het streven naar een duurzame veehouderij anderzijds.
Forum: W.T.A.A.G.M. van den Bergh, A.L. ten Have-Mellema, ir. M. de Jong-Timmerman, prof. dr.
ir. B. Kemp, prof.dr. Y.H. Schukken en dr. F.L.B. Meijboom (voorz.).

Gezien de snelle groei van de insectenproductie als voedsel voor mens en dier heeft de RDA
besloten om een visie te ontwikkelen waarin de diverse belangen en ethische aspecten worden
afgewogen die daarbij een rol spelen. Op basis van de zestien waarden uit de RDAzienswijze One Health, een afwegingskader voor
beleidsbeslissingen (2015) worden de relevante
vragen in kaart gebracht.
Forum: prof.dr. J.J.M. van Alphen, dr.ir. G.B.C.
Backus, A.L. ten Have Mellema, Ir. M. de Jong,
dr. F.L.B. Meijboom en prof.dr.ir. A. van Huis
(voorz.).

Foto: iStock

Het denken over dieren en dierenwelzijn heeft een steeds sterkere internationale component.
Een duidelijk voorbeeld daarvan is het feit dat het belang van het level playing field in verschillende
recente zienswijzen van de RDA is benadrukt. Ook is er van buiten Nederland veel interesse
voor de zienswijzen van de Raad. De Raad vindt het dan ook belangrijk om internationale factoren een heldere en blijvende plaats te geven in haar werk en heeft daarom een forum ingesteld
om te onderzoeken hoe dit het beste kan. Te denken valt aan het monitoren van internationale
ontwikkelingen, het voorzien in achtergrondinformatie aan de Raad en haar forums en het tot
stand brengen van samenwerking met andere
adviesraden op dit gebied in Europa. Het
forum beperkt zich in eerste instantie tot
bedrijfsmatig gehouden dieren. De werkzaamheden van het forum worden vooralsnog beschouwd als onderdeel van een continu
proces.
Samenstelling van het forum in 2017: drs. R.A.
Tombrock (voorz.), dr. S.A. Hertzberger, A. ten
Have-Mellema, dr. M.C.Th. Scholten, prof.dr.ir.
L.A. den Hartog, H.W.A. Swinkels.

Welzijn van vissen
Er is maatschappelijk minder aandacht voor
het welzijn van vissen dan voor andere gewervelde dieren. De Raad heeft zich de vraag gesteld of dat gerechtvaardigd is: is het welzijn
van vissen een issue of een non-issue? En zijn
er ontwikkelingen die rechtvaardigen om dat
welzijn hoger op de maatschappelijke agenda
te zetten?
Forum: dr. M.C.Th. Scholten (voorz.), mr. A.G.
Dijkhuis, J. Th. de Jongh, ir. M. de JongTimmerman en dr. F.L.B. Meijboom.
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Dierenaangelegenheden internationaal
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Dierproeven voor de veehouderij

De Raad aan het werk
De werkwijze van de Raad

De Raad in 2017

De adviesaanvragen waarover de Raad zich buigt komen
vanuit het kabinet, de Tweede Kamer, provincies of maatschappelijke organisaties – al dan niet via de betrokken
bewindspersonen.

Op 17 maart 2017 werd de voorzitter van de Raad, Pauline
Krikke benoemd tot burgemeester van Den Haag. Zij was juist
aan het eind van 2016 aangetreden als opvolgster van Frauke
Ohl, die begin van dat jaar was overleden. De Raad heeft
Krikke van harte gefeliciteerd met deze bestuurlijke hoofdprijs. Omdat beide functies niet te combineren zijn, is de RDA
in samenspraak met de toenmalig staatssecretaris van
Economische Zaken opnieuw begonnen met een wervingsprocedure. Die leidde tot de benoeming per 1 december 2017
van voormalig Rathenau-directeur Jan Staman, een voorzitter
van gewicht, waarvan de RDA nog lang hoopt te profiteren.
In 2017 had de Raad ongeveer 35 leden. Behalve de voorzitter
namen acht leden van de Raad in 2017 afscheid. Er werden
acht nieuwe leden benoemd. Voor een overzicht zie pagina 29.
Het ontbreken van een voorzitter voor het grootste gedeelte
van het jaar heeft de RDA er niet van weerhouden zijn activiteiten verder uit te breiden. In 2017 zijn 32 forumbijeenkom-

sche vraagstukken?
2. Is de gevraagde expertise binnen of buiten het ministerie
van LNV onvoldoende voorhanden of wil het ministerie een
onafhankelijk langetermijnadvies?
3. Gaat het om een adviesvraag waarvoor de minister een
zeer brede vertegenwoordiging van het maatschappelijk
krachtenveld nodig heeft?
Indien aan deze criteria wordt voldaan, kan de Raad besluiten
het onderwerp in behandeling te nemen. Een forum met een
beperkt aantal leden van de Raad wordt ingesteld om het
advies voor te bereiden. Indien nodig wordt dit forum uitgebreid met experts van buiten de Raad. Na bespreking in de
Raad wordt een zienswijze over een bepaald vraagstuk uitgebracht. Alle zienswijzen worden openbaar gemaakt, onder
andere door publicatie op de website van de RDA.

sten van twaalf fora gehouden ter bespreking en voorbereiding
van evenzoveel zienswijzen, en ook is de Raad weer vaker en
op een breder gebied ingezet, in overeenstemming met de
wens die staatssecretaris Van Dam had uitgesproken bij de externe evaluatie van de RDA. Ook is er verder geïnvesteerd in
nieuwe onderwerpen en in de langetermijnagenda van de
Raad. Zo is bijvoorbeeld besloten om de thema’s ‘digitalisering van dieren’ en ‘animal assisted interventions’ uit te werken, terwijl nagedacht wordt over de thema’s ‘dierenwelzijn in
verschillende bestuurslagen’, ‘de staat van het dier’ en ‘het dier
in de circulaire landbouw’.
De Raad ontving in 2017 twee adviesaanvragen van de staatssecretaris van Economische Zaken, respectievelijk (sinds oktober 2017) de minister van Landbouw, Natuur en Voedsel

Foto: iStock

De Raad bestaat uit personen uit de wetenschap, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Deze brede samenstelling maakt dat de Raad multidisciplinaire vraagstukken
kan behandelen waarbij de adviezen vanuit diverse invalshoeken zijn afgewogen. Leden worden op persoonlijke titel
benoemd door de minister van LNV en hebben zonder last of
ruggenspraak zitting in de Raad. De RDA mag bestaan uit een
voorzitter en maximaal 49 leden.
Een verzoek om een advies van de RDA wordt getoetst aan de
volgende criteria:
1. Heeft het vraagstuk betrekking op dierenaangelegenheden,
in het bijzonder dierenwelzijn, diergezondheid en/of ethi-

kwaliteit. In maart vroeg de bewindsman om een vervolg op de
zienswijze Paardenmarkten in Nederland en in juni om een
advies over dierproeven gericht op de intensieve veehouderij.
Met gevraagde zienswijzen behandelt de RDA onderwerpen
die vaak al redelijk afgebakend zijn en de aandacht hebben van
samenleving en politiek. Daarnaast heeft de Raad ook in 2017
op eigen initiatief onderwerpen ter hand genomen. Deze ongevraagde zienswijzen draaien vaak om onderwerpen die zich
nog ‘onder de radar’ bevinden en minder afgebakend zijn. In
het verslagjaar is de Raad begonnen met het ontwikkelen van
ongevraagde zienswijzen over het welzijn van vissen en de
maatschappelijke vragen bij de groeiende grootschalige kweek
van insecten. Ook is er sinds 2016 gewerkt aan het opstellen
van een ‘denkkader RDA’. Hiermee geeft de Raad inzicht in de
wijze waarop hij begrippen definieert die vaak voorkomen in
zienswijzen, zoals dierenwelzijn en intrinsieke waarde.

De RDA werkt aan een advies over dierproeven gericht op de
intensieve veehouderij.
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RDA-leden en hun achtergrond
Naam

A.L. ten Have Mellema

Prof.dr.ir. B. Kemp

H.W.A. Swinkels

Expertise
Oriëntatie (Praktijk, Wetenschap en/of Beleid)

Varkenshouderij
Praktijk, Beleid

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

Prof.dr.ir. J.A.P. Heesterbeek

A.P.M. (Ad) Kemps

Dr.ir. J.W.G.M. Swinkels

Prof.dr. M.P.G. Koopmans

Prof.dr.ir. C.J.A.M. Termeer

dr. L.J.A. Lipman

Drs. R.A. Tombrock

Dr. F.L.B. Meijboom

Prof.dr.ir. J.C.M. van Trijp

Dr. M.C.Th. Scholten

Drs. H.M. van Veen

Dierecologie
Wetenschap

Dr.ir. G.B.C. Backus
Landbouw en voedsel
Praktijk, Beleid

Dr. H.M.G. Schreurs

Varkenshouderij; Diergeneesmiddelen
Wetenschap, Praktijk

W.T.A.A.G.M. van den Bergh
Financiering
Praktijk

Mr. A.G. Dijkhuis

Faunabeheer; Ruimtelijke ordening
Praktijk, Beleid

dr. N. Endenburg PhD

Mens-dierrelaties, dierenmishandeling
Wetenschap

prof. dr. ir. J.W. Erisman

Duurzame landbouw, voeding en gezondheid
Wetenschap

prof. dr. M.A.M. Groenen
Genetica
Wetenschap

Prof.dr. S. Haring

Filosofie en informatica
Wetenschap, Praktijk

Prof.dr.ir. L.A. den Hartog

Diervoeding & Agro industriële ketens
Wetenschap, Praktijk

Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren,
Dier in wetenschap en maatschappij
Wetenschap

Prof.dr. L.J. Hellebrekers

Diergeneeskunde; Gezelschapsdieren
Beleid, Wetenschap

Dr. S.A. Hertzberger
Retail
Praktijk, Beleid

J. E. Hesterman
Hobbydierhouderij
Praktijk

drs. G. Hofstra

Beleid, gezelschapsdieren
Praktijk

Dr.ing. H. Hopster
Dierenwelzijn
Wetenschap, Beleid

H. Huijbers

Melkveehouderij
Praktijk

Dierfysiologie, diergedrag en dierhouderij
Wetenschap
Welzijn productiedieren
Praktijk
Virologie
Wetenschap

Veterinaire volksgezondheid
Wetenschap
(dier)Ethiek
Wetenschap

Aquacultuur en visserij, onderzoekstrategie
Wetenschap en Beleid
Diergezondheid
Wetenschap

Ir. G.C. (Gijsbert) Six
Hobbydieren
Praktijk

Prof.dr. M.M. Sloet van OldruitenborghOosterbaan

Ir. M. de Jong-Timmerman

Prof.dr. J.A. Stegeman

J.Th. de Jongh

mr. drs. J. Staman, voorzitter

Dierenbescherming
Beleid

Gezelschapsdieren (beroepsmatig)
Beleid

Duurzame veehouderijketens
Beleid, Praktijk
Bestuurskunde
Wetenschap, Beleid

Dierenbescherming & dierenwelzijn internationaal
Beleid
Marktkunde, consumentengedrag
Wetenschap
Dierenbescherming; keurmerken
Beleid, Praktijk

Prof.dr. Y.H. Schukken MBA

Prof.dr.ir. A. van Huis
Entomologie
Wetenschap

Vleeskalverhouderij
Praktijk, Beleid

Paardenhouderij, paardengeneeskunde
Wetenschap, Beleid, Praktijk
Gezondheidszorg landbouwhuisdieren
Wetenschap

Eervol ontslagen
als Raadslid
Pauline Krikke, voorzitter
Prof. mr. A.A. Freriks
A.J.M. van Hoof
Drs. J. Kaandorp
Prof.dr. F. van Knapen
Prof.dr. P.A. Koolmees
Ir. F.C. van der Schans
Ir. M.H.A. Steverink

Beleid
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Naast de traditionele zienswijzen en publieksversies daarvan
is meer aandacht gegeven aan de verspreiding van de resulta-

In het verslagjaar is ook de vernieuwde site www.rda.nl gelanceerd, alsmede de Engelse versie op english.rda.nl. De site is

ten, onder meer door het organiseren van een Raad van
Kinderen, de ondersteuning van de rondetafelconferentie en
het organiseren van de Vaarkamplezing. De Raad is voornemens om door te gaan op de weg van diversiteit in de benadering van maatschappelijke discussies – niet alleen door het
opstellen van zienswijzen, maar ook door het faciliteren van
gedachtewisseling en het organiseren van dialogen.

overzichtelijker geworden en ze scoort hoger in de zoekmachines. De toegankelijkheid (voor slechtzienden) is een stuk verbeterd en het is eenvoudiger om resultaten te delen op de social media.

Personeel en organisatie
Het RDA-team ondersteunt de Raads- en forumwerkzaam
heden en is het dagelijkse aanspreekpunt voor de leden en alle
andere belanghebbenden. Het bestond in 2017 uit:
• ir. M.H.W. (Marc) Schakenraad, secretaris
• dr.ir. M.A. (Monique) van der Gaag, adjunct-secretaris

Foto: RDA

•
•
•
•
•
•

dr. B.B. (Bart) Houx, adjunct-secretaris
drs. M.J.R.C. (Mariëlla) Debille, adjunct-secretaris
drs. E.E.C. (Elvi) van Wijk, adjunct-secretaris tot 1 mei 2017
drs. R.L. (Rosanne) van Oudheusden, adjunct-secretaris
drs. ir. G.H.M. (Geerhard) Vossebeld, adjunct-secretaris
drs. D. (Daniëlle) Hartman, adjunct-secretaris
per 16 oktober 2017
• drs. R.S. (Reina) Sikkema, adjunct-secretaris
per 1 juni 2017
• A.A. (Angela) van der Togt, managementondersteuner
tot 1 juli 2017
• P.A. (Paola) van Bladeren, managementondersteuner.

De volgende medewerkers verlieten het RDA Team:
• drs. E.E.C. (Elvi) van Wijk, adjunct-secretaris,
per 1 mei 2017
• A.A. (Angela) van der Togt, managementondersteuner
tot 1 juli 2017
In 2017 heeft de RDA een stagiaire begeleid. Dat was Nicky
Kok, die van 18 april tot 4 augustus in het kader van de mastertrack Bestuur en Beleid van de opleiding Diergeneeskunde
(Universiteit Utrecht) onderzoek deed bij de Raad. Doel was
om de beschikbaarheid, behoefte en effectiviteit te inventariseren van informatie, gericht op het welzijnsverantwoord houden van gezelschapsdieren.

In 2017 werd gewerkt aan de zienswijze Welzijn Vissen.
Hier een kempvis in transportzak.
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