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Staat van productiedieren

• Beperkte cijfers beschikbaar diergezondheid en 

dierenwelzijn-mening deskundigen 

• Inschatting door veranderingen in huisvesting en 

verzorging



Dierplaatsen 2018-cijfers CBS



Welzijn van productiedieren (1)

• Wettelijke positie versterkt

• Verdeeldheid over welzijn huidige vorm veehouderij

(De staat van het dier, Kantar Public, dec 2018)



Welzijn van productiedieren (2)

• Welzijnsverbeteringen dierhouderijsystemen

• Vooruitgang dierziektebestrijding

• Hardnekkige en nieuwe problemen



Voedselvoorziening

• Europa: nooit meer honger

• Technologische innovaties

• Doorgeschoten succes: maatschappelijke 

kritiekgevolgen dieren, milieu en biodiversiteit 

neemt toe



Positieve ontwikkelingen

• Introductie diervriendelijke keurmerken

• Korte keten concepten

• Kwaliteitssystemen

• Sceptische burgers

• Plantaardig voedsel

• Verbetersporen dierenwelzijn

• Kringlooplandbouw en dierenwelzijn



Wat er moet gebeuren 

voor productiedieren (1)
• Dialoog welzijn productiedieren in 

kringlooplandbouw en implicaties voor huisvesting, 
fokkerij, verzorging

• Versterken bewustzijn en kennisniveau 
dierverzorgers/veehouders: diervriendelijk houden, 
verzorging, soorteigen gedrag

• Stimuleren ontwikkeling diervriendelijkere 
concepten met bovenwettelijke niveaus 
dierenwelzijn;



Wat er moet gebeuren 

voor productiedieren (2)
• Sectorpartijen ondersteunen bij inrichten 

diervriendelijke criteria in keurmerken en 
ketenkwaliteitssystemen;

• Verantwoordelijkheid nemen verbetering 
kennisinfrastructuur –belangen van productiedieren 
beter doorgronden;

• Transparantie leven productiedieren, stimuleren 
bewustwording consumenten;

• Ontwikkelen van een landbouwsysteem passend binnen 
publieke waarden



RDA-Agenda
Productiedieren

• Ontwerpeisen voor de nieuwe veehouderij: 
succescriteria hoog niveau dierenwelzijn 
diergezondheid (diereigen behoeften); 

• Klimaatbeleid en impact klimaatverandering op 
gezondheid en welzijn van dieren; 

• Gebruik van ICT bij dieren: waarde en 

risico’s van sensoren en verdere 

digitalisering van bedrijven.



RDA-agenda Algemeen

• Rol van nieuwe technieken in de fokkerij van dieren, waardigheid 
van de zogenaamde design-dieren, afwegingen over het gebruik van 
CRISPR-Cas en vergelijkbare technieken;

• Doden van dieren, onder welke voorwaarden mag dit en hoe 
precies; 

• Gezondheid en sterfte bij jonge dieren;

• Welzijns- en gezondheidsgevolgen van vermenselijking van dieren;

• Dierenwelzijn binnen en tussen de verschillende bestuurslagen: rijk, 
provincies en gemeenten;

• Plaats van het dier in de kringlooplandbouw, zowel de 
productiedieren als de dieren in de ecosystemen waarin de 
landbouw functioneert.



Naar een nieuw partnerschap 

tussen mens en dier?
Reactie op RDA-rapport en agenda door 

(Leeuwarden):

• Wouter van der Weijden - CLM

• Frits Mandersloot - LTO

• Bram Bos - WLR

• Jan Meijer - NVWA

Discussie zaal



Naar een nieuw partnerschap 

tussen mens en dier?
Reactie op RDA-rapport en agenda door 

(Veghel):

• Frederieke Schouten - Caring Vets

• Henny Swinkels - Van Drie Groep

• Anne Hilhorst - Wakker Dier

• Robert ten Kate - Veehouderszoon, vice vz

Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt

Discussie zaal


