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jaarverslag 2021

Doel en activiteiten
van de Raad
De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) is een onafhankelijke
raad van deskundigen die de bewindspersonen van het ministerie
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gevraagd en op
eigen initiatief adviseert over multidisciplinaire vraagstukken op
het gebied van dierenwelzijn inclusief diergezondheid en ethische
vraagstukken. De RDA bestaat op dit moment uit circa 40 leden
met zeer uiteenlopende achtergrond en deskundigheid, die zitting
hebben op persoonlijke titel en zonder last of ruggespraak.
De Raad voor Dierenaangelegenheden behandelt vraagstukken
over de volle breedte van het dierbeleid: over productie- en proefdieren, over hobby- en gezelschapsdieren en over gehouden en ‘in
het wild levende’ dieren.
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: De waarde van onafhankelijke deskundigheid

Foto: Paul Voorham Fotografie

Een van de opmerkelijkste gebeurtenissen van het afgelopen jaar, althans
voor de positie van dieren, was de instemming met ‘het amendement’.
In mei stemde de Tweede Kamer voor een wijziging van de wet Dieren.
Hierdoor zegt deze wet expliciet dat beperkingen van een bepaald houderijsysteem geen rechtvaardiging mogen zijn voor pijn of letsel bij een dier
danwel voor inbreuk op het welzijn. Vrij vertaald: systemen horen aan-gepast te zijn aan de behoeften en het natuurlijk gedrag van dieren. En niet
andersom.
Het amendement plaatste een aantal gedoogde praktijken en uitzonderingen in een ander daglicht. Op dat moment was de regering demissionair,
maar het nieuwe kabinet kan de gevolgen niet negeren. Een reusachtige
uitdaging voor het kabinet-Rutte IV dat uiteindelijk begin 2022 zou worden
beëdigd.
Voorzitter Jan Staman (l) en secretaris Marc Schakenraad.

Deze door het parlement afgedwongen aanpassing past in een trend. In
onze samenleving is al jaren een verschuiving aan de gang in het denken
over onze omgang met dieren. Mensen gunnen dieren een waardig leven.
Op het moment dat het amendement werd aangenomen, werkte de Raad al
meer dan een half jaar aan de zienswijze Dierwaardige veehouderij. Dit
advies, dat eind 2021 werd afgerond, gaat in op een toekomstbestendige
veehouderij waarin het dier centraal staat. De Raad formuleerde zes
leidende principes. Die zijn richtinggevend voor het gesprek over nieuwe of
verbeterde veehouderijsystemen en voor ontwerpprocessen. ‘Dierwaardige
veehouderij’ werd goed ontvangen; en niet alleen in de sector. Het kabinet
Rutte-4 omarmt de zienswijze en benoemt deze nadrukkelijk in het
coalitieakkoord.
Onze onafhankelijke aanpak gebaseerd op deskundigheid bewijst zijn
waarde. De Raad bestaat uit leden die deskundigheid hebben vanuit zeer
diverse achtergronden. Die achtergronden variëren van kritische NGO’s
tot bedrijven met een achtergrond in de huidige veehouderij. Ze vormen
samen een onafhankelijk college, omdat de leden hun deskundigheid
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lenen op persoonlijke titel - zonder last of ruggespraak. Het resultaat van
onze beraadslagingen is dan ook geen compromis dat op onderdelen
toegeeft aan belangen, maar een onafhankelijk rapport dat reflecteert op
de maatschappelijke ontwikkelingen en is gebaseerd op een gedegen
wetenschappelijk fundament. Dat geldt voor alle zienswijzen.
Dierwaardige veehouderij was slechts één van de thema’s waarover de RDA
zich heeft gebogen. In het afgelopen jaar hebben we gewerkt aan zienswijzen
en andere publicaties over verschillende thema’s. Soms concreet en
richtinggevend, soms juist bedoeld om het maatschappelijk debat te
stimuleren. Enkele zijn afgerond, voor andere is het werk nog in uitvoering.
Dit jaarverslag geeft een mooi overzicht van ons werk in 2021.

Marc Schakenraad, secretaris

Jan Staman, voorzitter

RDA in 2021
Oogstjaar met
diversiteit in
activiteiten

RDA voorzitter Jan Staman overhandigt de zienswijze ‘Dieren in
het huis van Thorbecke’ aan minister Henk Staghouwer van LNV.

Foto: Paul Voorham Fotografie

Met drie afgeronde zienswijzen en
nog eens drie in een afrondende
fase en een aantal interessante pu
blicaties was 2021 een jaar met een
grote diversiteit aan activiteiten.
Een deel daarvan was in 2020 al in
gezet. In 2021 plukten we daarvan
de vruchten.
Aan het begin van het jaar waren zes
verschillende RDA-fora volop bezig
met het uitdiepen van hun thema.
Drie daarvan konden worden afgesloten in 2021. De eerste was het thema
‘Liefde maakt blind’, een studie over
de soms doorgeslagen liefde voor gezelschapsdieren. Dat resulteerde in
een essay, als bijzondere variant op de
gangbare zienswijze. Aan het einde
van het jaar heeft de Raad ingestemd
met de zienswijze Dierwaardige veehouderij. Hierin formuleert de Raad

leidende principes voor toekomstbestendige veehouderij waarin het dier
centraal staat. De zienswijze is op 18
november overhandigd aan de (demissionaire) minister van LNV. Ook
‘Dieren in het huis van Thorbecke’
werd eind 2021 afgesloten. Dit advies
over de bevoegdheden van lagere
overheden op het gebied van dierenwelzijn is in maart 2022 aangeboden
aan de (nieuwe) minister.
Verderop in dit jaarverslag is er uitgebreidere aandacht voor deze drie voltooide zienswijzen.

Work in progress
Vanaf het voorjaar 2022 volgt naar
verwachting de publicatie van nog
eens drie zienswijzen. Die gaan over
het doden van dieren, wildopvang en
de terugkeer van de wolf in Nederland.

Doden van dieren
De eerstgenoemde is een zienswijze op eigen initiatief.
De aanleiding is de veranderde houding van mensen ten opzichte van dieren. Veel Nederlanders vinden dat dieren recht
hebben op een waardig bestaan en goede verzorging.
Daarbij rijst de vraag: wat betekent de veranderde mens-dierrelatie voor de opvattingen over het doden van dieren?
Een forum onder leiding van ethicus Franck Meijboom heeft
zich gebogen over vijf verschillende situaties waarin dieren
worden gedood; van de beheersing van overlast door dieren
tot aan euthanasie van dieren die lijden. Per situatie worden
knelpunten benoemd en geeft de Raad waar mogelijk specifieke aanbevelingen. Het doel is het ongemakkelijke thema
beter bespreekbaar te maken en handvatten te bieden om de
situatie voor dieren te verbeteren.

over de sterke emoties die het dier oproept. Het forum voor
dit onderwerp staat onder voorzitterschap van filosoof en
schrijver Marjan Slob. In het afgelopen jaar heeft dit forum
zijn analyse afgerond. Een van de aanbevelingen is om in
dialoog te gaan met verschillende stakeholders. De vraag is
hoe de gesprekken tot stand kunnen komen en welke rol de
RDA hierin kan spelen. In 2022 wordt hierover duidelijkheid
verwacht.

Positie van de wolf
Het thema ‘Positie van de wolf’ heeft als aanleiding de terugkeer van de wolf in Nederland, na 150 jaar afwezigheid.
De Raad buigt zich niet over praktische consequenties, zoals
beschermingsmaatregelen of schadevergoedingen, maar

In het afgelopen jaar zijn twee fora van start gegaan met nieuwe thema’s: euthanasie bij zorgbehoevende dieren, klimaatverandering en dieren in sport en ontspanning.
Euthanasie bij zorgbehoevende dieren
Euthanasie is, in bepaalde gevallen, wenselijk en noodzakelijk. Voor het welzijn van de betrokken dieren en voor een

Foto: Reise-und Naturfoto / Adobe Stock

Wildopvang
De zienswijze Wildopvang gaat in op de vraag of hulpbehoevende wilde dieren geholpen moet worden en – zo ja – door
wie. Het is een onderwerp dat veel mensen beroert. De minister van LNV heeft gevraagd om deze zienswijze, mede naar
aanleiding van vragen in de Tweede Kamer. Het onderwerp is
complex. Enerzijds is voor in het wild levende dieren een
‘afblijfplicht’ van toepassing: mensen moeten dieren in de
natuur zoveel mogelijk met rust laten. Anderzijds geldt een
wettelijke zorgplicht voor dieren in nood. Verder spelen ook
ethische dilemma’s en praktische vraagstukken over taken,
verantwoordelijkheden en financiering. Het forum dat zich
over dit thema buigt, staat onder leiding van gepensioneerd
hoogleraar dierenecologie Jacques van Alphen.

Nieuwe thema’s

De positie van de wolf is een van de thema’s die nog ‘in progress’ is.
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zorgvuldige afweging bij de toepassing van euthanasie is een
verantwoord beleid van groot belang. De minister van LNV
vroeg de RDA in mei om een zienswijze uit te brengen over
het onderwerp. De kernvraag is hoe een verantwoord euthanasiebeleid eruit kan zien. Om die vraag te beantwoorden zal
de Raad onderzoek doen naar relevante criteria in het besluitvormingsproces en naar de belangen die een rol spelen in de
afwegingen. Verder wil de Raad bezien hoe de praktijk de
transparantie kan vergroten. Een forum onder leiding van
Leo den Hartog, director R&D and Quality Affairs bij agroconcern Nutreco, is van start gegaan met deze vraag.

Foto: Taco van der Eb Fotografie / ANP Foto

Effecten van klimaatverandering op het welzijn van dieren
De gevolgen van de klimaatverandering hebben impact op
dieren, door bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden.
Ook beleidsmaatregelen om klimaatverandering tegen te
gaan hebben consequenties, via bijvoorbeeld de ontwikkeling
van emissiearme stalsystemen of gebruik van windmolens.
De RDA gaat de gevolgen van de klimaatverandering onder
zoeken voor zowel gehouden dieren (huisdieren en productie
dieren) als in het wild levende dieren.
Gezien de verwachte verschillen in problematiek en mogelijke
oplossingen zullen er twee fora worden gevormd, onder voorzitterschap van respectievelijk Gé Backus en Jacques van
Alphen. De zienswijze krijgt een verkennend en signalerend
karakter. Het startdocument is beschikbaar op de website van
de RDA.
Dieren in sport en ontspanning
Sport en ontspanning is een nieuw terrein voor de RDA. Het
onderwerp is relevant omdat dieren op grote schaal betrokken zijn bij sport- en ontspanningsactiviteiten. Voor een
zienswijze is besloten het onderwerp af te bakenen tot gereguleerde activiteiten die naar verwachting impact hebben op
de betrokken dieren en die zijn gericht op sport, ontspanning
en/of recreatie.

Dieren in sport en ontspanning is een van de nieuwe onderwerpen in 2021.

Het doel is aandacht te vragen voor dieren die worden gebruikt voor sport en ontspanning. De Raad wil laten zien wat
de invloed is op het dierenwelzijn en handvatten bieden voor
verbetering. Daarnaast is de bedoeling om een dialoog op
gang te brengen. Het forum dat dit thema onderzoekt heeft
als voorzitter RDA-lid Ruud Tombrock, directeur Europa bij
dierenwelzijnsorganisatie Humane Society International. Het
startdocument is gepubliceerd in november op de website
van de RDA.
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Andere publicaties en activiteiten
De zienswijzen vormen de meest zichtbare producten van de Raad,
maar zijn zeker niet de enige activiteiten. Zo produceert de Raad
sinds het afgelopen jaar ook podcasts. Verderop in dit jaarverslag (pagina 20) is meer hierover te lezen. 2021 was verder een
vruchtbaar jaar voor publicaties en andere activiteiten, onder
meer een key note paper voor een congres, een opiniestuk in een
juridisch vakblad, een artikel voor een maatschappelijke dialoog
en een digitaal lespakket voor het basisonderwijs.

Foto: Karoline Thalhofer / Adobe Stock

Key note Europees congres ethici
In juni publiceerden RDA-leden Franck Meijboom, Jan Staman,
Imke de Boer en adjunct-secretaris Ruud Pothoven een key
note voor het congres van EurSafe in Fribourg (Zwitserland).
EurSafe is de Europese organisatie voor ethiek in landbouw en
voedselproductie. Het congres had als thema ‘recht en voedselzekerheid in een veranderend klimaat’.
De RDA-bijdrage heeft als titel ‘Implications for animal welfare
of food system changes towards circular agriculture’. De auteurs stellen hierin dat kringlooplandbouw antwoorden biedt
in het klimaatvraagstuk, maar ook nieuwe vragen oproept. Zo
stellen ze dat dierenwelzijn onderbelicht blijft in een systeem
dat primair is gefocust op het sluiten van kringlopen. In het
artikel analyseren ze dit en benoemen ze een aantal stappen
die bijdragen aan meer welzijnsinclusieve kringlooplandbouw.
Hiervoor is de zienswijze Dierenwelzijn in Kringlooplandbouw
uit 2020 als basis gebruikt. De paper is te lezen op de website
van het congres.
Beschouwing op een uitlaatgebod voor honden
In april publiceerden RDA-lid Léon Ripmeester en voorzitter
Jan Staman een opinieartikel in het juridische vakblad Ars Aequi.
Hierin reflecteerden ze op de verplichting voor Duitse hondenbezitters hun huisdier dagelijks minimaal twee keer per dag uit
te laten, voor in totaal minstens een uur. Deze ‘Gassi-Pflicht’ is
een van de veranderingen in de regels voor hondenbezitters die
de Duitse minister van Voeding en Landbouw in 2020 lanceerde.
Ripmeester en Staman bespreken of dergelijke verplichtingen
ook in Nederland een goed idee zijn. Hun conclusie is dat het
Duitse uitlaatgebod in de kern symboolwetgeving is, maar ze
vinden de open normen in de Nederlandse wetgeving evenmin
ideaal. Ze pleiten voor wetenschappelijk onderbouwde normen. Verder vinden ze dat de rechtswetenschap zich
nadrukkelijk(er) moet buigen over juridische instrumenten en
sturingsmechanismes. Ze stellen ook vast dat het dierenrecht
een nog onderontwikkeld rechtsgebied is.
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RDA-leden schreven een beschouwing over een uitlaatgebod voor honden.

8 na te laten denken over het samenleven met wilde dieren. De
lessen zijn interactief, vragen om discussie en bevatten een
doe-opdracht. Dat maakte ze ook heel geschikt om thuis te
volgen, in de coronaperiode waarin scholen waren gesloten. Bij
de samenstelling is goed geluisterd naar de inbreng van
kinderen, in een co-creatiesessie met leerlingen van basisschool
de Springschans in Heiloo. De lesbrieven zijn, inclusief een
docentenhandleiding, online beschikbaar via
https://youngcrowds.nl/rda.

Foto: Sielan / Adobe Stock

Evenementen
Door de corona-situatie in het afgelopen jaar was het organi
seren van fysieke evenementen onmogelijk. De jaarlijkse Vaar
kamplezing, bijvoorbeeld, kon in 2021 geen doorgang vinden.
Dit evenement van RDA en de Faculteit Diergeneeskunde van
de Universiteit Utrecht over onderwerpen rond welzijn van dieren, moest begin 2022 opnieuw worden uitgesteld.

meegenomen in de dialoog. Daarnaast moet er aandacht
zijn voor kansrijke alternatieven waarvoor het gebruik van
dieren niet nodig is.
Lespakket voor bovenbouw basisscholen
In samenwerking met uitgeverij Young Crowds heeft de RDA een
lespakket voor de bovenbouw van het basisonderwijs ontwikkeld.
Het thema is ‘Samenleven met wilde dieren’ en het pakket
bestaat uit drie interactieve digilessen. In de eerste staat het
onderwerp ‘hulpbehoevende dieren in het wild’ centraal. De
tweede les gaat over het samenleven met dieren in de stad,
terwijl les drie de dieren belicht die hier niet altijd woonden en
ingaat op de vraag hoe wij met deze dieren moeten omgaan.
De lesbrieven zijn bedoeld om leerlingen uit groep 5 tot en met
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Overwegingen bij orgaankweek in dieren
In november heeft de RDA een notitie gepubliceerd met
overwegingen bij het kweken van menselijke donororganen
in dieren. Deze is gemaakt als ondersteuning van het project over dit thema van het Rathenau Instituut en NEMO
Kennislink. Het transplanteren van menselijke organen uit
genetische mens-dier-combinaties, ook wel chimeren genoemd, is nu nog niet mogelijk. Het staat wel in de belangstelling omdat er een tekort is aan organen voor ‘gewone’
transplantatie. In de notitie concludeert de Raad dat mensdier-chimeren mogelijk kunnen bijdragen aan een oplossing voor het tekort aan organen, maar dat er ook verscheidene kwesties over het welzijn van de betrokken dieren
spelen. De RDA vindt dat deze effecten dienen te worden

Het lespakket voor de bovenbouw van basisscholen heeft als onderwerp:
samenleven met wilde dieren.

Voor de presentatie van de zienswijzen aan een breder
publiek organiseerde de raad webinars. In januari vond een
event plaats over de zienswijze ‘Zorg voor het jonge dier’ uit
2020. Voor ‘Dierwaardige veehouderij’ vond in februari 2022

Foto: Helene van Rijn / Nationale Beeldbank

een webinar plaats. Beide zijn terug te zien via de website van
de RDA.

Evaluatie RDA
In het afgelopen jaar was de RDA ook zelf onderwerp van
onderzoek, in de vorm van de wettelijk bepaalde periodieke
evaluatie. Deze is gericht op de vragen in hoeverre de RDA zijn
formele opdracht adequaat uitvoert en hoe stakeholders het
werk van de Raad ervaren.
De uitvoering was in handen van bureau Berenschot. Dat heeft
hiervoor onder meer circa 60 interviews uitgevoerd met mensen in politiek, beleid en belangenorganisaties.
Een van de bevindingen is dat de RDA een positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt in de periode 2015-2021: van het ‘best
bewaarde geheim van Den Haag’ naar ‘een factor van betekenis’ voor relevante vraagstukken op het vlak van dierenwelzijn
en diergezondheid.
De evaluatie benoemt een aantal verbeterpunten en aanbevelingen. Zo zou de Raad nog scherpere keuzes kunnen maken in
de rol/taakopvatting en uitvoering. Dat betekent bijvoorbeeld
meer differentiatie aanbrengen in de werkwijze. Bij een meer
opiniërende zienswijze hoort een andere aanpak dan bij een
advies met concrete aanbevelingen voor het beleid.
Een andere aanbeveling betreft de onafhankelijke positie. De
Raad zou enerzijds het inhoudelijk opdrachtgeverschap vanuit
de ministeries van LNV en VWS moeten verstevigen. Anderzijds
vraagt een onafhankelijke positie sterke verbinding met het
parlement en verbreding en verdieping van contact met
stakeholders.
De Raad bespreekt de uitkomsten van de evaluatie in 2022 met
de minister van LNV.
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Liefde maakt blind
Essay op eigen initiatief

Foto: Agcreativelab / Adobe Stock

Daar waar mensen en dieren in huiselijke kring samen
leven, groeit liefde voor elkaar. Soms slaat dit door.
Wanneer is de liefde voor een dier dermate blind dat
het welzijn van dat dier eronder lijdt? De RDA heeft
zich over deze vraag gebogen en de uitkomsten van
deze reflectie verwerkt in een essay.
In het essay verkent de RDA de gevolgen van de groeiende
menselijke identificatie met dieren. Het belicht situaties
waarin dieren lijden onder de liefde van mensen, formuleert
passende rolopvattingen van verschillende partijen en
speculeert over mogelijke maatschappelijke gevolgen als de
antropomorfe benadering van dieren doorzet.
Het onderwerp is voorbereid door een forum onder
voorzitterschap van Ruud Tombrock, Executive Director for
Europe van de Humane Society International. Schrijver,
filosoof en columnist Marjan Slob schreef de tekst.
De essay-vorm wijkt af van de meeste zienswijzen van de
RDA. Dat komt doordat het wetenschappelijk onderzoek
naar dit thema nog in de kinderschoenen staat. Daardoor
kon de Raad geen degelijk onderbouwde zienswijze maken,
vertellen Tombrock en Slob.
Liefde voor dieren bevat veel goeds. De afstand tussen
huisdier en mens is de afgelopen jaren aanzienlijk kleiner
geworden. Voor dit thema concentreert de Raad zich op het
aspect van de emotionele band tussen mens en huisdier,
waar de liefde zodanig wordt dat dieren er last van gaan

Een van de schurende kwesties is de ‘vermenselijking’ van dieren.

krijgen. “We zijn als Raad dus zeker niet tegen liefde tussen
mens en dier; die liefde kan ook voor dieren zelf prettig zijn.
Het gaat ons om de ontsporingen.”

Jasje voor de hond
Het thema werd al als schurende kwestie benoemd in het
RDA-rapport ‘Staat van het dier’ (2019). Daarin is de term
vermenselijking meermaals genoemd. Tombrock: “Daarbij
komen vele vragen op zoals: Is een jasje voor een hond
schadelijk voor het dier? Dat weten we niet. Maar wat we wél
weten is dat je het dier iets ontneemt wanneer je het verbiedt
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gedrag te vertonen waarbij dat jasje vuil zou kunnen worden.
Die belemmering kan schadelijk zijn voor het dier.”
“Straffen voor gedrag dat hoort bij een diersoort gaat te ver;
dan krijg je problemen”, stelt Slob. “Neem bijvoorbeeld
honden die snuffelen aan elkaars intieme zones.
Doodnormaal gedrag. Als je als mens dit gaat verbieden,
bijvoorbeeld omdat je je schaamt voor dat gedrag, kan dat
de hond schaden.”
“Een ander voorbeeld is het belonen van een hond of kat
met een stuk taart. Dat is in feite fout omdat het niet de
juiste voeding voor het dier is. Een dier is geen mini-mens!”

diverse bijeenkomsten georganiseerd, binnen- en buitenlandse
experts gesproken, en literatuuronderzoek gedaan.”

In gesprek gaan
De RDA pleit ervoor om met verschillende partijen in gesprek
te gaan en beleid te ontwikkelen dat deze trend tegengaat.
Tombrock: “Wij beogen vooral dat partijen, waaronder het
ministerie van LNV, zich gaan realiseren dat er over dit
onderwerp noden zijn bij dieren. We zijn ervan overtuigd dat
je eigenaren van dieren goed moet informeren over het
houden van een dier. Maar aan de andere kant verwachten we
van die voorlichting niet alles. Ook als je als diereigenaar
goed bent geïnformeerd over wat een dier gezond en blij

Foto: Paul Voorham fotografie

Het doorfokken op kenmerken die we als mens mooi vinden is
ook zo’n lastig onderwerp. Neem nu de honden met de hele
korte snuitjes en grote ogen, zegt Tombrock. “Wij zien dergelijke honden als schatjes die veel weg hebben van een baby.
Maar als fokkers die wensen oppakken en erop gaan fokken
krijg je dieren met problemen zoals ademhalingsstoornissen
(BOAS) en hoofdpijn. Dat is wetenschappelijk aangetoond.”
“In Amerika is de trend zichtbaar dat honden massaal aan de
antidepressiva gaan. Sommige onderzoeken geven aan dat
grote aantallen Amerikaanse honden dergelijke medicijnen
krijgen toegediend. Dat vinden wij een opmerkelijk en zorgelijk
gegeven. Krijgen deze dieren de medicatie vanwege bepaalde
gedragsproblemen? Hoe komen zij aan die proble
men?
Waarom is er een stijging zichtbaar in het gebruik van deze
middelen en kunnen we dit ook in Nederland verwachten? Dat
zijn vragen die belangrijk zijn om te onderzoeken.”
Het uitgangspunt van de RDA is dierenwelzijn. Dat vraagt om
na te denken over de kwaliteit van leven zoals het dier dat
ervaart, stelt forumvoorzitter Tombrock. “Het forum heeft
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Uiterlijke kenmerken

Forumvoorzitter Ruud Tombrock.

Schrijver en filosoof Marjan Slob schreef het essay.

maakt, kan je in je ‘oude’ patroon blijven hangen – simpelweg
omdat je zelf te gehecht bent aan die manier van omgaan met
het dier.”
“Als RDA zouden we het interessant vinden als nader werd
onderzocht welke psychologische mechanismen er spelen bij
eigenaren die hun huisdieren in liefde smoren, juist omdat
daar een sleutel ligt voor beleid dat het lot van die dieren kan
verbeteren. Het is echter de vraag of het aan de RDA is om dit
onderzoek te verrichten. Het betreft immers onderzoek naar
mensen, niet naar dieren.”

“Als we ons aan een voorspelling mogen wagen: de praktijken
rond kinderen en huisdieren zullen naar elkaar toegroeien”,
voorziet Slob. “Wie weet ga je straks met je huisdier naar het
dierenconsultatiebureau!”

Consultatiebureau
Slob vult aan: “We willen naar aanleiding van het essay als RDA
met partijen in gesprek. We willen ze vragen of ze deze beelden
van blinde liefde herkennen en wat zij eraan zouden willen
doen.”
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Het volledige essay is beschikbaar op de website van de RDA.
Het forum bestaat uit drs. R.A. (Ruud) Tombrock (voorzitter),
dr. N. (Nienke) Endenburg, drs. D. (David) van Gennep,
drs. H.R. (Renée) Chalmers Hoynck van Papendrecht, drs. G.
(Gerrit) Hofstra, mr. C.W. (Léon) Ripmeester en drs. M. (Marjan)
Slob. Als externe deskundige op het gebied van diergedrag is prof.
dr. S.S. (Saskia) Arndt aan het forum toegevoegd. Ondersteuning
vanuit het RDA-bureau is verzorgd door adjunct-secretaris D.
(Daniëlle) Hartman MSc en secretaris ir. M.H.W. (Marc)
Schakenraad.

Dierwaardige veehouderij
RDA Zienswijze
De veehouderij is alleen toekomstbestendig als deze ook
dierwaardig is. Dat stelt de RDA in de zienswijze Dier
waardige veehouderij. Hierin worden zes leidende princi
pes geformuleerd, die richting geven aan de ontwikkeling.
De RDA pleit ervoor om dierenwelzijn integraal mee te
nemen in de transitie van de veehouderij.
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De zienswijze is voorbereid door een RDA-forum onder voorzitterschap van Gerda van Dijk, hoogleraar Publiek Leiderschap
aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hoe heeft de Raad deze
vraag benaderd? “Wij hebben vanaf het begin gezegd: we gaan
niet kijken of we bestaande systemen kunnen aanpassen met
een andere vloer of een paar centimeter extra ruimte, om
aspecten van negatief welzijn – ziekte, pijn of lijden – weg te
nemen. Wij beginnen bij het dier. Welke eisen stelt het dier en
wat heeft het nodig om een positief welzijn te ervaren? Dat is
een andere manier van kijken”, zegt Van Dijk. “Voor deze
zienswijze hebben we de relevante wetenschappelijke
inzichten verzameld en daarover doorgedacht. Op basis
daarvan hebben we zes leidende principes geformuleerd.”

Zes leidende principes

In dierwaardige veehouderij staan de behoeften en het natuurlijke gedrag
van het dier centraal.

Het vertrekpunt is de erkenning van de intrinsieke waarde en
de integriteit van het dier (principe 1). Dieren zijn wezens met
gevoel, die pijn en plezier kunnen ervaren. Dit principe houdt
bijvoorbeeld in dat veehouders afzien van fysieke ingrepen zo-
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als staarten couperen of snavels behandelen. Verder waarborgt
een dierwaardige veehouderij de basisbehoeften: goede voeding, goede omgeving en goede gezondheid (principes 2, 3 en
4). Daarnaast heeft het dier in een dierwaardige houderij voldoende mogelijkheden om essentiële natuurlijke gedragingen
te vertonen (principe 5). Verder is een systeem dierwaardig als
het dier hierin in staat is om te reageren op de veranderende
sociale en fysieke omgeving en als het een emotionele toestand kan bereiken die het als overwegend positief ervaart
(principe 6).

Richting geven, geen voorschriften
De Raad benadrukt dat de principes richtinggevend zijn. Van
Dijk: “We willen wegblijven van definities of van een oordeel of
een bepaald systeem wel of niet goed is voor dieren. Je kunt
niet simpelweg tegen veehouders zeggen: nu zijn dit de eisen
en jullie moeten daar aan voldoen. Dat werkt niet, het is
niet zo maakbaar. Wat we wél willen is richting geven: áls je een
systeem wilt ontwikkelen waarin het welzijn van het dier centraal staat, dan moet je rekening houden met deze zes principes. We willen hiermee het gesprek op gang brengen over hoe
we dierwaardige veehouderij vorm geven.”

Grote impact
Voor veel bestaande systemen zal het toepassen van deze zes
principes een grote impact hebben. “In de meeste gevallen zijn

Maatschappelijk-economische context
Vanwege die grote impact heeft de raad zich niet beperkt tot
het opstellen van de zes leidende principes. “Binnen het forum hebben we vastgesteld dat er meer aan de hand is.
Ondernemers in de veehouderij hebben te maken met een
economische en maatschappelijke realiteit. Hoe brengen we
in die context een dierwaardige veehouderij dichterbij?”
De zienswijze benoemt een aantal kritische ontwikkelpunten.
Bepalend zijn de grote maatschappelijke thema’s van deze
tijd, zoals de stikstofproblematiek en klimaatverandering.
De beperkte milieugebruiksruimte bepaalt de ontwikkelingsmogelijkheden voor veehouderijbedrijven, daarom vragen
stikstof en CO2 op dit moment om onmiddellijke actie.
“Je mist een uitgelezen kans als je dierwaardigheid niet meteen meeneemt,” stelt Van Dijk. “De boodschap van de Raad is:
integreer dierwaardigheid in de transitie naar een toekomstgerichte veehouderij. We weten dat in de samenleving de
opvattingen over onze omgang met dieren veranderen.
Dierenwelzijn is nu al een thema en dit wordt steeds belangrijker. Als we ons nu beperken tot stikstof en klimaat, lopen we
het risico dat we maatregelen nemen die straks negatief uit-
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bestaande systemen ontworpen op optimale productieomstandigheden, waaraan dieren zich hebben moeten
aanpassen. In een dierwaardige veehouderij ontwerp je het
systeem rondom de behoeften van het dier. Dat is een groot
verschil”, zegt Van Dijk. “De veehouderij kent een enorme
diversiteit aan veehouderijsystemen die uiteen loopt van
systemen die al voldoen aan de zes principes – of die wat
aanpassingen vragen – tot systemen die juist een complete
vernieuwing vragen. De exacte aantallen kennen we niet, maar
duidelijk is dat dierwaardige veehouderij iedereen in en rondom de sector raakt.”
Forum-voorzitter Gerda van Dijk.

werken op dierwaardigheid. Dat is niet in het belang van de
dieren en ook niet van de veehouders.”
Een ander belangrijk ontwikkelpunt is het verdienmodel.
“Tegenover de investeringen en mogelijk hogere productiekosten moeten inkomsten staan. Dit raakt de hele keten.
Er zijn marktconcepten nodig waarbij de meerkosten vanuit
de markt worden vergoed en die gelijk op gaan met soortgelijke ontwikkelingen in de omliggende landen die de
belangrijkste afzetmarkt vormen.”

beslissing voor de overheid is om samen met de stakeholders
met overtuiging te kiezen voor dierwaardige veehouderij als
onderdeel van de transitie. En áls we die keuze maken, dan zijn
de zes leidende principes voor dierwaardigheid richtinggevend.”

Sterke regie overheid

Deze zienswijze van de Raad voor Dierenaangelegenheden is
opgesteld door een forum bestaande uit de raadsleden prof. dr.ir.
G.M. (Gerda) van Dijk (voorzitter), dr.ir. G.B.C. (Gé) Backus, G.P.
(Bert) van den Berg, prof.dr.ir. L.A. (Leo) den Hartog, A.L.
(Annechien) ten Have-Mellema, prof.dr.ir. B. (Bas) Kemp, prof.
dr.ir. T.B. (Bas) Rodenburg, mr.drs. J. (Jan) Staman en dr.ir.
J.W.G.M. (Han) Swinkels. Het forum is vanuit het bureau van de
Raad ondersteund door adjunct-secretarissen ir. R. (Ruud)
Pothoven en dr. T.J. (Tamara) Bergstra en secretaris ir. M.H.W.
(Marc) Schakenraad.

De transitie naar een toekomstgerichte veehouderij, met dierwaardigheid als een van de voorwaarden, komt niet vanzelf tot
stand. Van Dijk: “De inspanning en medewerking van alle
stakeholders is nodig: veehouders, marktpartijen, burgers,
maatschappelijke organisaties en overheden.” Deze transitie
vereist een sterke regie van de overheid, stelt Van Dijk. Er is een
ander beleid nodig, dat aansluit bij ontwikkelingen die op
Europees niveau plaatsvinden. De zienswijze bevat zes
concrete aanbevelingen. “De eerste en belangrijkste te nemen
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De volledige zienswijze, een publiekssamenvatting en een animatie over het onderwerp zijn beschikbaar op de website van
de RDA.

Dieren in het huis van Thorbecke
RDA Zienswijze

Foto: Paul Voorham fotografie

Toen Thorbecke in de 19e eeuw de basis legde voor de
huidige bestuurlijke indeling van Nederland, was dieren
welzijn nog geen issue. Dat is inmiddels veranderd. Veel
decentrale overheden zijn gemotiveerd zich in te zetten
voor dierenwelzijn, maar voelen zich in de uitvoering van
het beleid beknot. Een overdracht van taken is volgens de
RDA niet zinvol, maar de rijksoverheid zou meer kunnen
investeren in haar regierol op dit gebied.

Forumvoorzitter Jeroen Candel.

Dat adviseert de RDA aan de minister van LNV in de zienswijze
‘Dieren in het huis van Thorbecke - De rol van lagere overheden ten aanzien van dierenwelzijn’. Deze zienswijze is voorbereid door een RDA-forum onder voorzitterschap van Jeroen
Candel, universitair docent bestuurskunde aan Wageningen
University & Research.
“In ‘Staat van het Dier’ heeft de RDA in 2019 al vastgesteld dat
dierenwelzijn vaak tussen wal en schip raakt”, zegt Candel.
“Met zowel nationale als internationale wetgeving is geprobeerd om dierenwelzijn uitputtend te regelen, maar er is nog
steeds veel onduidelijk. Hoe is bijvoorbeeld dierenwelzijn nu
geregeld binnen het openbaar bestuur? Welke bevoegdheden
heeft een gemeente en welke rol spelen boa’s en handhaving?
Daarbij gaat het zowel om het welzijn van huisdieren en landbouwdieren als dat van wilde dieren.”
De RDA heeft in eerste instantie op eigen initiatief zichzelf de
vraag gesteld of dierenwelzijn in Nederland goed is geregeld
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voor wat betreft de bevoegdheden en verantwoordelijkheden
van de verschillende overheidslagen – van Rijk tot gemeenten.
De minister heeft vervolgens formeel de vraag gesteld of de
RDA redenen ziet om de bestaande bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de overheidslagen aan te passen en om
een zienswijze te maken over de (on)mogelijkheden voor
lagere overheden om beleid te ontwikkelen op dierenwelzijn.

Belemmeringen
“De verschillende overheidslagen ervaren belemmeringen en
worstelen met hun rol als het gaat om dierenwelzijn, dat blijkt
ook uit een brief van de VNG en een brief van verschillende
grote gemeentes waarin ze hun zorgen uitspreken. Ook in de
Tweede Kamer heeft dit geleid tot Kamervragen en moties”,
zegt Candel. “De RDA was benieuwd welke ideeën leven bij
verschillende bestuurders en heeft geïnventariseerd hoe dierenwelzijn nu is geregeld in de wet en waar de verschillende
bestuurslagen zoal tegenaan lopen. Ook heeft ze gevraagd
naar de wensen van bestuurders.”
Uit het onderzoek van de RDA komt naar voren dat er geen
acute problemen zijn die aanleiding geven voor een herziening
van de bevoegdheden – er zijn geen systemische misstanden
ontdekt. Dat betekent volgens de forumvoorzitter niet dat er
niets gedaan hoeft te worden, maar wel dat decentralisatie niet
voor de hand ligt vanuit het belang van het dier. “Uitgangspunt
is steeds geweest dat het voor het welzijn van een dier niet
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mag uitmaken waar in Nederland het zich bevindt. Er moet
dus op het hoogste niveau, dat wil zeggen het Rijk, geregeld
zijn dat dierenwelzijn geborgd is. De vraagstukken díe er liggen
zijn overkoepelende vraagstukken die op nationaal niveau
opgepakt moeten worden.“

Handhaving
“Vaak gaat het bij problemen niet over het ontbreken van
regelgeving, maar van handhaving. Daar ligt een taak voor het
Rijk, al kunnen boa’s een signalerende functie vervullen en kan
er meer samenwerking gezocht worden met professionele
instanties als het gaat om dierenwelzijn en het signaleren van
misstanden.” De zienswijze toont dat er op gemeentelijk niveau
steeds meer beleid op dierenwelzijn ontwikkeld wordt. Candel:
“Er is een duidelijke ambitie om dierenwelzijn te versterken, niet
in de laatste plaats omdat een gemeente als eerste wordt
aangesproken bij misstanden. Het is belangrijk om de ambities
te erkennen, maar de aard van de problematiek geeft geen
aanleiding om de bevoegdheden lager neer te leggen.”

Mogelijke uitzondering
Een mogelijke uitzondering is volgens de RDA het evenementenbeleid waar dieren en dierenwelzijn bij komt kijken. “Het evenementenbeleid is plaats- en context-specifiek en dus geschikt om
op gemeentelijk niveau een afweging te maken. Het kan een overweging zijn om een gemeente te kunnen laten toetsen op dierenwelzijn als het gaat om vergunningen voor evenementen.” Meer
nog dan het aanpassen van bevoegdheden is het volgens Candel
belangrijk om helder te krijgen wie welke bevoegdheden heeft. “Er
is regelmatig onduidelijkheid over welk overheidsniveau verantwoordelijk is voor de organisatie of financiering van specifieke taken, zoals de opvang van wilde dieren.”

Vergunningen voor evenementen met dieren verdienen nadere aandacht.

Aanbevelingen
Hoewel de RDA geen aanleiding ziet voor een aanpassing in de
bevoegdheden als het gaat om dierenwelzijn, is het wel van
belang dat de lagere overheden gefaciliteerd worden in hun
ambities om dierenwelzijn hoger op de agenda te plaatsen en
manieren te zoeken om door alle bestuurslagen heen
dierenwelzijn beter te borgen. Dit moet landelijk opgepakt
worden, stelt Candel. “In de Wet dieren is dierenwelzijn
vastgelegd, maar niet geconcretiseerd. Dit leidt tot te veel
onduidelijkheid – we zien een behoefte aan verdere concre
tisering van dierenwelzijn in beleid. Voor gemeenten ligt vooral
een meerwaarde in het onderling uitwisselen van kennis en
ervaring en daarnaast het creëren van duidelijke
aanspreekpunten in elke bestuurslaag. Ook bevelen wij aan om
de handhavingslacune te verhelpen en het evenementenbeleid
verder te onderzoeken. Het uitbreiden van bevoegdheden op
het gebied van dierenwelzijn is in onze ogen niet direct nodig,
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als we duidelijkheid scheppen en inzetten op handhaving en
bovendien de mogelijkheden tot vergunningsverstrekking en
-toetsing te onderzoeken.”
Deze zienswijze is op 30 maart 2022 aangeboden aan de
minister van LNV. De volledige zienswijze is te downloaden via
de website van de RDA.
Deze zienswijze van de Raad voor Dierenaangelegenheden is
voorbereid door een forum bestaande uit de raadsleden dr. J.L.L.
(Jeroen) Candel (voorzitter), mr. A.G. (Andreas) Dijkhuis,
M.A.A.M. (Maite) van Gerwen MSc. (Jong RDA-netwerk),
mr. C.W. (Léon) Ripmeester en dr. ir. J.W.G.M. (Han) Swinkels.
Het forum is bij hun werkzaamheden ondersteund door secretaris
ir. M.H.W. (Marc) Schakenraad en adjunct-secretarissen bc.
D. (Daan) de Neef (tot 1 maart 2021) en drs. R.L.(Rosanne) van
Oudheusden van het RDA-team.

In december zijn twee nieuwe leden benoemd in de Raad:
Merel Langelaar en Janneke Vink. Zij vertellen op deze
pagina’s over hun achtergrond en drijfveren.

Merel Langelaar: ‘grote maatschappelijke rol
diergeneeskunde’
Merel Langelaar is hoogleraar ‘Policy and impact in veterinary
medicine’ aan Universiteit Utrecht. Ze studeerde af als dierenarts en promoveerde in de immunologie. Het raakvlak van
diergeneeskunde en humane geneeskunde vormt een rode
draad in haar loopbaan.
Ze begon haar carrière als practicus (in Frankrijk) en was daarna docent en dierenarts bij de diergeneeskundige faculteit.
Vanaf 2005 werkte ze bij achtereenvolgens het Centrum
Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM, de Gezondheidsraad en de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd
(IGJ). In 2019 keerde ze terug bij de veterinaire faculteit in
Utrecht, als hoogleraar. Tot 2022 was ze vice-decaan Onder
wijs, nu concentreert ze zich volledig op haar leerstoel.
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Nieuwe expertise
rechtspositie
dieren en
diergeneeskunde
Merel Langelaar.

One health
“Ik heb me in mijn loopbaan veel beziggehouden met one
health, hoe ziekte en gezondheid van mens en dier zich tot elkaar verhouden”, zegt Langelaar. Ze heeft veel ervaring op dit
gebied, onder meer met zoönosen, ziekten die van dieren op
mensen overgedragen kunnen worden, en de relatie tussen antibioticagebruik in de veehouderij en de risico’s daarvan voor
de mens.
De hoogleraar stelt dat dierenartsen en diergeneeskundige
kennis een groeiende maatschappelijke impact hebben. “We
hebben te maken met grote thema’s, van dierenwelzijn tot aan
infectieziekten en antibioticaresistentie.” Dat maakt het werk
van dierenartsen interessant, maar ook complex, constateert
Langelaar. “Bij landbouwhuisdieren moet je economische belangen en volksgezondheid afwegen, er is maatschappelijke
kritiek vanuit dierenactivisme én je hebt te maken met de wen-
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sen van de klant. Er zijn heel veel partijen die van alles willen
en dat is lang niet altijd gelijkgericht. Als individuele dierenarts
moet je altijd een beetje schipperen en soms weet je het ook
gewoon niet.”
Handvatten bieden
In dat spanningsveld is de RDA als onafhankelijk college van
deskundigen heel relevant, stelt Langelaar. “Het is goed dat er
een groep is met mensen die nadenken over die grotere
problemen en daarbij alle aspecten in ogenschouw nemen.”
De waarde ervan strekt verder dan het aanbieden van een
zienswijze aan de minister, vindt het nieuwe lid. “Het zou mooi
zijn als de adviezen en standpunten die daaruit voortkomen,
handvatten bieden aan de individuele beroepsbeoefenaar op
het boerenerf of in de spreekkamer. Daar wil ik graag aan
bijdragen.”

Janneke Vink: ‘rechtspositie dieren blijft achter‘
Jurist Janneke Vink is rechtsfilosoof en promoveerde op de positie van dieren in de democratische rechtsstaat. Ze is
Universitair docent rechtsfilosofie en dierenrecht aan de Open
Universiteit. Daarnaast is ze voorzitter van de Nederlandse
Vereniging van Dierenrecht, waarvan ze in 2021 de mede-oprichter was.

Intrinsieke belangen dier
Vink kan zich in haar eerste jaar meteen storten op een thema
dat haar na aan het hart ligt. In 2022 gaat de Raad aan de slag
met het thema ‘Dier in recht en instituties’, over de rechtspositie
van dieren. Dit gaat over de vraag welke rol de belangen van
dieren spelen in de instituties en of dit nog past bij de visie op
dieren in de huidige samenleving. Dit onderwerp is zeer
actueel, vindt Vink. “Je ziet dat de maatschappelijke opinie
over dieren al decennia aan het veranderen is. In de afgelopen
jaren lijkt dit zelfs te versnellen, maar in het recht blijft de
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Als rechtsfilosoof vindt ze dierenrecht onder andere interessant vanwege het multidisciplinaire karakter. “Dierenrecht is
niet een op zichzelf staand rechtsgebied, zoals civiel recht,
strafrecht of bestuursrecht. Het is een encyclopedisch onderwerp, dat elementen uit alle klassieke rechtsgebieden in zich
heeft.”
Ze ziet in het werk voor de Raad een mooie aanvulling op haar
wetenschappelijke functie. “Recht gaat weliswaar altijd over de
samenleving, maar de wetenschap blijft abstract. Het is voor
een juridisch academicus altijd de vraag wat er in de praktijk
gebeurt met je werk. Ik vind het interessant dat de RDA zich
ook op die praktische kant richt en de uitwerking in het maken
van beleid.”

Janneke Vink.

ontwikkeling achter. Er zijn wel marginale veranderingen, maar
de fundamentele rechtspositie van het dier is nog niet
aangepast.”
Persoonlijk vindt ze dat dit wel nodig is. “Dieren zijn wezens
met gevoel. De breed gedragen morele visie is: wat wij dieren
aandoen doet er toe voor het dier zelf. Als een hond een schop
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krijgt, is dat een probleem omdat de hond pijn of angst voelt
en niet omdat iemand anders het dier ziet lijden. Als wij vinden
dat dieren intrinsieke belangen hebben, dan zouden die ook
ergens een rol moeten spelen in de instituties van een moderne
democratische rechtstaat.”

Jong RDA-lid Priscilla Paulussen.

Jong RDA boort breder
bereik aan met Dier-aanbodcast
In oktober 2021 werd de eerste podcast
van de RDA gepubliceerd. Het idee
komt van Jong RDA, dat een breder en
jonger publiek wil informeren en inspi
reren in de discussies rondom dieren.
De podcast-serie ‘Dier-aan-bodcast’ van de
RDA gaat over onderwerpen die een raakvlak hebben met dierenwelzijn, diergezondheid en ethiek. In afleveringen van
circa 30 minuten gaat journalist/presentator Margreet Reijntjes in gesprek met deskundigen en betrokkenen over de positie
van dieren in ons land. De gesprekspartners zijn niet alleen (Jong) RDA-leden,
maar ook externe betrokkenen.

Behapbaar
“Het idee is dat we met de podcasts een
breed publiek bereiken”, zegt Jong-RDA-lid
Priscilla Paulussen. Zij is één van de Jong
RDA’ers die er actief bij betrokken is. “De
zienswijzen van de RDA zijn veelal bedoeld
als advies aan de minister of om handvatten
te bieden aan andere overheden en
beleidsmakers. De podcast is bedoeld om
burgers, bedrijven en organisaties aan te
spreken. We maken de onderwerpen
behapbaar in korte afleveringen met
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prikkelende gesprekken, waardoor mensen
worden gestimuleerd zelf een mening te
vormen.”
De podcast-serie is geïnitieerd vanuit Jong
RDA en is inmiddels uitgewerkt als een
coproductie met RDA.
Voor de RDA is de podcast een ideaal
platform om de boodschap uit de ziens
wijzen toegankelijk te maken. In 2021 waren
er afleveringen over onderwerpen die
gerelateerd zijn aan de zienswijzen
Dierwaardige veehouderij en het RDA-essay
Liefde maakt blind.
De luistersessies gaan echter niet alleen
over uitgebrachte RDA-zienswijzen. De
Jong RDA’ers zien in het medium ook een
mooie kans om nieuwe onderwerpen onder
de aandacht te brengen.

CAO voor dieren
De serie begon met een voorbeeld van dat
laatste. De podcast ‘CAO voor dieren’ gaat
over rechten van dieren die worden gehouden voor menselijk nut. Hiervoor werden
onder meer oprichter Marjolein de Rooij
van de Vakbond voor Dieren en bestuurder
Marcelle Buitendam van ‘mensenvakbond’
FNV uitgenodigd. “Met dit soort thema’s
willen we prikkelen. Werkende mensen heb-

potentieel op van zo’n 200 luisteraars. Het redactieteam wil
in 2022 werken aan een groter bereik. “Het mooie van de
podcasts is dat je ook mensen kunt bereiken buiten het
conventionele RDA-netwerk. Dat is de meerwaarde”, zegt
Paulussen. “Ik merk dat als ik een podcast deel in mijn
persoonlijke netwerk. Dan krijg ik ook reacties van mensen
buiten mijn dierenbubbel.”

Professionele producties
De podcasts zijn professionele producties die worden
opgenomen in de studio van Beeld en Geluid in Den Haag. De
afleveringen worden voorbereid en gemaakt door een
redactieteam dat bestaat uit leden van Jong-RDA, presentator
Reijntjes, adjunct-secretaris Luca Stolze en secretaris Marc
Schakenraad van de RDA.
In 2021 zijn drie podcasts gepubliceerd. De serie gaat in 2022
verder. De podcasts zijn te terug te luisteren via de website van
RDA. Ze zijn ook te vinden op de kanalen Spotify, Apple podcasts en Google Podcast.

De gesprekspartners van de podcast Liefde maakt blind, Marjan Slob, Margreet Reijntjes en Ruud Tombrock in het gebouw van Beeld en Geluid.

ben een CAO met bepaalde rechten die daarbij horen, werkende dieren, die worden gehouden voor ons nut, hebben dat niet.
Is dat evident? Zijn er situaties waarin je dat wel zou kunnen
overwegen?”, vraagt Paulussen zich af. “We willen ook afleveringen maken over onderwerpen die spelen in de toekomst,
bijvoorbeeld kweekvlees.”

Precies wat we willen
Hoe kijkt Paulussen terug op de afleveringen die zijn gemaakt
in de eerste maanden? “Het is mooi om te zien hoe tijdens

een opname de dialoog zich ontwikkelt en dat mensen echt
met elkaar in gesprek gaan. Dat is precies wat we willen: het
is de bedoeling verschillende perspectieven naast elkaar te
leggen en niet te sturen op wat wel en niet zou moeten.
Dierenwelzijn is van iedereen. Iedereen komt er op een bepaalde manier mee in aanraking en we willen uitnodigen om
er iets van te vinden.”
De eerste afleveringen staan inmiddels online en ze zijn in
eerste instantie alleen gepromoot via de eigen kanalen, zoals
LinkedIn en de nieuwsbrief. Dat levert in deze beginfase een
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Dier-aan-bodcast boort een nieuw kanaal aan om een breder en jonger
publiek te informeren en inspireren.

Vooruitblik op 2022
In het nu lopende jaar verwacht de Raad tenminste
drie zienswijzen af te ronden. Daarnaast wordt gewerkt
aan een aantal onderwerpen die in het afgelopen jaar
zijn opgestart en komen er twee nieuwe thema’s bij.
Bovendien wordt de ‘Staat van het Dier’ opnieuw
onderzocht, wat voor een groot deel de agenda voor de
komende jaren zal bepalen.

Work in progress

Nieuwe onderwerpen
In het komende jaar komen er (tenminste) vier onderwerpen
bij. Deze zijn gerelateerd dierentuinen, dierenrechten en de gezondheidszorg.
Dierwaardige houderij in dierentuinen
De in 2021 voltooide zienswijze Dierwaardige veehouderij stelt
de behoeften en het natuurlijk gedrag van dieren centraal voor
wat betreft houderijsystemen van productiedieren. De Raad wil

Foto: BlueOrange Studio / Adobe stock

In maart 2022 kreeg de minister van LNV de zienswijze Dieren
in het huis van Thorbecke aangeboden. In de eerste helft van
het jaar zullen naar verwachting Doden van dieren en
Wildopvang volgen. Het leeuwendeel van het werk voor deze
zienswijzen is uitgevoerd in 2021. Dat geldt ook voor de positie
van de wolf.
Dit jaar vraagt een aantal nieuwe zienswijzen aandacht. Voor
drie thema’s is het proces in het afgelopen jaar al opgestart:
‘Dieren voor sport en ontspanning’, ‘Effecten van klimaat-verandering op het welzijn van dieren’ en ‘Euthanasie bij zorgbehoevende dieren’. (zie pagina’s 7 en 8)
De RDA buigt zich in 2022 onder meer over dierenwaardige houderij van dierentuindieren.

op een vergelijkbare manier onderzoek doen naar het dierenwelzijn in dierentuinen. Ook is er aandacht voor de vraag of
dierentuinen een rol kunnen spelen voor het behoud van soorten die met uitsterven worden bedreigd. Trekker van dit thema
is David van Gennep.
Dier in recht en instituties
Op de agenda van het komend jaar staat ook de rechtspositie
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van dieren. Het thema ‘Dier in recht en instituties’ komt, net
als veel andere thema’s, voort uit het grote onderzoek Staat
van het Dier 2019. Die studie liet zien dat het denken over de
omgang met dieren in beweging is. Beschouwde men vroeger
de mens als heerser, dit is ontwikkeld via het idee van rentmeesterschap in de richting van een nieuw partnerschap. We
gunnen dieren steeds meer, maar dat heeft nog niet geleid tot
een andere juridische positie.

Gezondheidszorg voor dieren
Voor een zienswijze over de diergezondheidszorg gaat de RDA
de structuur van de productiediersector in kaart brengen en
waar mogelijk aanbevelingen doen voor verbetering. Het thema omvat onder meer het onderzoek, de bestrijding van dierziekten en de organisatie van de zorg in de praktijk. Voor deze
zienswijze, die op eigen initiatief wordt uitgewerkt, zal de Raad
in de loop van 2022 een startnotitie publiceren. Trekker van dit
thema is Han Swinkels

Er komt een update van ‘Staat van het dier’. Onder die titel
publiceerde de RDA in 2019 een brede studie, die in de afgelopen jaren grote invloed heeft gehad op de agenda van de RDA.
Het was een uitgebreide inventarisatie van de plaats die dieren
en dierenwelzijn innemen in de samenleving. Deze was mede
gebaseerd op een publieksonderzoek.
Staat van het dier was een interessante momentopname van
de veranderde houding ten opzichte van dieren. De studie benoemde een aantal schurende kwesties die om een oplossing
vragen. Verschillende zienswijzen en andere activiteiten in de
afgelopen jaren waren hierop gericht.
In 2022 beginnen de voorbereidingen voor een nieuwe Staat
van het dier. De vraag is of de positie van het dier in de samenleving verder verandert, wat de gevolgen daarvan zijn en of er
nieuwe schurende kwesties ontstaan. Naar verwachting levert
dit interessante input voor de agenda in de komende jaren.
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Staat van het dier – update 2022-’23

De Raad aan het werk
De werkwijze van de Raad
De RDA bestaat uit een voorzitter en maximaal 49 leden.
Leden van de RDA worden op persoonlijke titel benoemd
door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(LNV) en hebben zitting zonder last of ruggespraak. De Raad
brengt adviezen uit op aanvraag en op eigen initiatief.
Gevraagde adviezen kunnen vanuit het kabinet of de Tweede
Kamer komen en ook van provincies of maatschappelijke
organisaties – al dan niet via de betrokken bewindspersonen.
De leden van de Raad zijn werkzaam in de wetenschap, het
bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Deze brede samenstelling maakt dat vraagstukken op een multidisciplinaire
manier kunnen worden behandeld, wat leidt tot adviezen die
vanuit verschillende invalshoeken zijn afgewogen.
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 ethische
kwesties?
2. Is de nodige expertise binnen of buiten de aanvragende par
tij onvoldoende voorhanden of is er behoefte aan een onafhan
kelijk langetermijnadvies?
3. Gaat het om een adviesvraag waarvoor een zeer brede vertegen
woordiging van het maatschappelijk krachtenveld is vereist?

Indien aan deze criteria wordt voldaan, kan de Raad besluiten
een onderwerp op te pakken – hetzij op verzoek of op eigen
initiatief. Een forum met een beperkt aantal Raadsleden
wordt ingesteld om het advies voor te bereiden. Indien nodig
wordt dit forum uitgebreid met leden van Jong RDA of 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.

De Raad in 2021
De Raad begon in 2021 met 41 leden. In de loop van het jaar
is het lidmaatschap van vier personen geëindigd: mr. A.G.
Dijkhuis (1 april 2021), dr. F.L.B. Meijboom (1 juli 2021), prof.
dr. ir. I.J.M. de Boer en prof. dr. ir. J.W. Erisman (1 december
2021). Per december 2021 zijn twee nieuwe leden benoemd:
prof. dr. F.M. Langelaar en mr. dr. J. Vink. Aan het eind van het
jaar had de Raad 39 leden.
Het juniornetwerk Jong RDA bestond begin 2021 uit zestien
leden, een van hen, L. Mulder, LLM, nam per 1 december
afscheid. In 2021 draaiden leden van Jong RDA mee in in
vrijwel alle fora.
De Raad ontving in 2021 twee adviesaanvragen van de minis
ter van LNV. In februari vroeg deze om een advies over de
randvoorwaarden voor een positief welzijn in de veehouderij.
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Deze vraag is verwerkt in de zienswijze Dierwaardige
veehouderij waaraan de Raad al op eigen initiatief werkte. In
mei vroeg de minister om een advies over euthanasie bij
zorgbehoevende dieren.
De Raad is in het afgelopen jaar op eigen initiatief begonnen
met de zienswijze ‘Dieren in sport en ontspanning’.
In 2021 zijn drie zienswijzen voltooid. De eerste was het
thema ‘Liefde maakt blind’, dat in de vorm van een essay in
november is afgesloten. De zienswijze Dierwaardige vee
houderij is in november overhandigd aan de minister. Aan het
einde van het jaar heeft de Raad ook ingestemd met de
zienswijze Dieren in het huis van Thorbecke, de overhandiging
van deze zienswijze vond plaats in het begin van 2022.
Van drie andere zienswijzen die in 2021 in behandeling waren, wordt het resultaat in 2022 verwacht. Dit betreft de thema’s ‘Doden van dieren’, ‘Wildopvang’ en ‘Positie van de
wolf’.
De voltallige Raad is in 2021 twee keer bijeengekomen, in
april en november. Daarnaast waren er circa 50 bijeenkomsten
van fora en deelgroepen. De meeste bijeenkomsten waren
online.

RDA-leden en hun achtergrond
Prof. dr. J.J.M. van Alphen

Prof. dr. R. Gehring

A.P.M. Kemps

Prof. dr. G.R. de Snoo

Dierecologie
Wetenschap

Veterinaire klinische farmacologie
Wetenschap

Welzijn productiedieren
Praktijk

Niet-gehouden dieren
Wetenschap, Beleid

Dr. ir. G.B.C. Backus

Drs. D. van Gennep

Prof. dr. F.M. Langelaar, vanaf 1 dec. 2021

Mr. drs. J. Staman

Landbouw en voedsel
Praktijk, Beleid

Opvang uitheemse dieren
Praktijk, Beleid

Diergeneeskunde
Wetenschap, beleid

voorzitter
Beleid

J.P. van den Berg

Prof. dr. M.A.M. Groenen

Dr. L.J.A. Lipman

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

Dierenbescherming
Praktijk, Beleid

Genetica
Wetenschap

Veterinaire volksgezondheid
Wetenschap

Duurzame veehouderijketens
Beleid, Praktijk

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

Prof. dr. S. Haring

Dr. F.L.B. Meijboom, tot 1 juli 2021

Drs. R.A. Tombrock

Financiering
Praktijk, Beleid

Filosofie en informatica
Wetenschap, Praktijk

(dier)Ethiek
Wetenschap

Dierenbescherming & dierenwelzijn internationaal
Beleid

Prof. dr. ir. I.J.M. de Boer, tot 1 dec. 2021

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

Drs. F.E. Rietkerk

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

Dierlijke productiesystemen
Wetenschap

Diervoeding & Agro industriële ketens
Wetenschap, Praktijk

Dieren in dierentuinen
Praktijk, Beleid

Marktkunde, consumentengedrag
Wetenschap

Dr. J.J.L. Candel

A.L. ten Have-Mellema

Mr. C.W. Ripmeester

Dr. H.A.P. Urlings

Beleid
Wetenschap, Beleid

Varkenshouderij
Praktijk, Beleid

Juridische aangelegenheden
Beleid

Voedselveiligheid, productintegriteit
Wetenschap, Praktijk

Drs. H.R. Chalmers Hoynck van
Papendrecht

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

Prof. dr. ir. T.B. Rodenburg

Dr. J.B.F. van der Valk

Gezelschapsdieren
Praktijk

Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren,
dier in wetenschap en maatschappij
Wetenschap

Dierenwelzijn
Wetenschap

Proefdieren
Wetenschap, Beleid

Prof. dr. ir. G.M. van Dijk

Drs. G. Hofstra

Dr. M.C.Th. Scholten

J. van de Ven

Aquacultuur en visserij, onderzoekstrategie
Wetenschap, Beleid

Geitenhouderij, gezonde dieren
Praktijk, Beleid

Prof. dr. Y.H. Schukken

Drs. F.A.L.M. Verstappen

Diergezondheid
Wetenschap

Gezelschapsdieren, vogels
Praktijk

Ir. G.C. Six

Mr. dr. J. Vink, vanaf 1 dec. 2021

Hobbydieren
Praktijk

Rechtsfilosofie
Wetenschap, beleid

Beleid
Wetenschap, Beleid

Mr. A.G. Dijkhuis, tot 1 april 2021
Faunabeheer, ruimtelijke ordening
Praktijk, Beleid

Dr. N. Endenburg
Mens-dier relaties, dierenmishandeling
Wetenschap

Prof. dr. ir. J.W. Erisman, tot 1 dec. 2021
Duurzame landbouw, voeding en gezondheid
Wetenschap

Beleid, gezelschapsdieren
Praktijk

H. Huijbers
Melkveehouderij
Praktijk

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

Prof. dr. ir. B. Kemp
Dierfysiologie, diergedrag en dierhouderij
Wetenschap
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Drs. M. Slob
Essayist en filosoof
Beleid

Leden Jong RDA

Personeel en organisatie

K. Bos, MSc
A. Danklof, MSc

Het RDA-team ondersteunt de Raads- en forumwerkzaamheden
en is het dagelijkse aanspreekpunt voor de leden en alle andere
belanghebbenden. Het team bestond in 2021 uit:

D.M. Eppink, DVM MSc

Ir. M.H.W. (Marc) Schakenraad

bc D. (Daan) de Neef

secretaris

adjunct-secretaris communicatie, tot 1 april 2021

M.A.A.M. van Gerwen, MSc
Dr. T.J. (Tamara) Bergstra

R.L. (Rosanne) van Oudheusden, MSc BA

J.L.T. Heerkens, PhD

adjunct-secretaris

adjunct-secretaris

Ir. S. van der Hoeven

J.A.M. (José) du Burck

Ir. R. (Ruud) Pothoven

managementondersteuner, vanaf 18 oktober 2021

adjunct-secretaris

A.E. (Anne) van den Ende, MSc MA

Ing. F. Kooter
L. Mulder, LLM, tot 1 december 2021

adjunct-secretaris

L. (Luca) Stolze, MSc
adjunct secretaris, vanaf 1 maart 2021

P. Paulussen, MSc

D. (Daniëlle) Hartman, MSc

A.E.H. (Sandra) Veeren

adjunct-secretaris

managementondersteuner, tot 18 oktober 2021

Dr. K. (Kirsten) van Hees

Drs. ing. F.P.W. (Frank) de Vries

adjunct-secretaris

adjunct-secretaris communicatie, 6 april tot 1 november 2021

S. Ruesink, BBA
R.S. Sikkema, MSc
W.M. Smit, MA
S.H. Snaas-Alders, MSc
L.M. Stadig, PhD
S. van der Steen, PhD
D.J. Vink, MSc
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