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Verslag RDA Raadsvergadering  

 

Datum: 14 november 2018 

Tijd: 13.15 – 15.33 uur 

Locatie: Landgoed De Horst te Driebergen 

 

 

1. Opening voorzitter 

Voorzitter Jan Staman opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

 

 

2. Nieuwe leden aan het woord 

De nieuwe aanwezige leden, Bert Urlings, Imke de Boer, Jeannette van de Ven en 

Marjan Slob stellen zich voor en geven een korte toelichting over hun achtergrond in 

relatie tot dierenaangelegenheden en hun motivatie om in deze Raad zitten te nemen.  

 

 

3. Mededelingen  

 De volgende leden hebben een bericht van verhindering verstuurd: Marion 

Koopmans, Ad Kemps, Hans Huijbers, Leon Ripmeester, Frank Verstappen en Len 

Lipman. 

 De leden Hans van Trijp, Bas Haring, Jacques van Alphen en Han Swinkels zijn per 

1 juli 2018 door de minister voor 4 jaar herbenoemd als raadslid. 

 Met dank voor haar inzet is het lidmaatschap van Prof. Katrien Termeer per 1 

oktober beëindigd. Katrien Termeer is benoemd tot kroonlid van de SER en ze 

heeft daarom haar lidmaatschap van onze Raad opgezegd.  

De voorzitter bedankt Katrien voor haar bijdrage aan de Raad en wenst haar veel 

plezier en succes bij de SER.  

 Reina Sikkema is bevallen van dochter Marrit en heeft na het opleveren van de 

zienswijze Ruimings- en vaccinatiebeleid het RDA team verlaten. Reina zien we 

onder meer terug in ons Juniornetwerk.  

 Het RDA team heeft afscheid genomen van Geerhard Vossebeld, Mariëlla Debille en 

Bart Houx vanwege de afronding van de zienswijzen. 
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 Anne van den Ende is in september gestart als adjunct secretaris bij het RDA-team 

en gaat als eerste aan de slag met het thema genetische modificatie/CRISPR, 

dierondersteunde interventies (AAI) en de internationale activiteiten van de RDA. 

 Het bureau van de RDA zal de leden vragen hun overzicht met de primaire en 

nevenactiviteiten te actualiseren. Nevenactiviteiten worden in dit geval breed 

opgevat. Bij de volgende vergadering komen aanpassingen van het huishoudelijk 

reglement aan de orde. Mogelijk komt hier ook een voorstel om de 

(neven)activiteiten van de raadsleden op de website te vermelden.  

 Gezien de volle agenda voor deze vergadering zullen het communicatieplan en de 

wijzigingen in het huishoudelijk reglement in de vergadering van april 2019 op de 

agenda komen.  

 

 

4. Verslag vorige vergadering 

Het verslag van de vergadering van 11 april 2018 is na een schriftelijke consultatie 

binnen de Raad vastgesteld. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het verslag.  

 

 

5. Dierenaangelegenheden 

5a.  Resultaten publieksenquête  

Hans van Trijp presenteert de eerste resultaten van de publieksenquête. De enquête is 

uitgevoerd door Kantar Public onder 2000 mensen uit zijn eigen NIPObase panel. Het is 

een representatieve steekproef met een aantal quota voor respondenten zodat 

uitspraken gedaan kunnen worden over enkele socio-demografische factoren zoals 

leeftijd en regio. 

 

De informatie die verkregen wordt gaat over socio-demografische achtergrond, over de 

psychografische/morele achtergrond van respondenten, over hun ervaring met dieren en 

vervolgens over hun gedrag. Dit is voor vier verschillende diercategorieën uitgewerkt, te 

weten ‘productiedieren’, ‘gezelschapsdieren’, ‘proefdieren’ en ‘natuurdieren’. 

 

De werkgroepen die betrokken zijn bij het schrijven van hoofdstukken voor “De staat 

van het dier” krijgen van Hans van Trijp alvast een eerste ruwe analyse van de vragen 

die betrekking hebben op de betreffende onderwerpen.  
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Naast de publieksenquête is de vragenlijst ook voorgelegd aan een aantal doelgroepen, 

bijvoorbeeld dierenartsen en docenten/studenten. Hierover wordt later apart 

gerapporteerd en gepubliceerd. 

  

5b. Staat van het dier 

Ynte Schukken presenteert de opzet en voortgang van De staat van het dier. Er zijn veel 

raadsleden betrokken bij dit onderwerp. 

 

Tijdens de toelichting geven de raadsleden hun vragen, opmerkingen en discussiepunten 

mee zodat deze in het kernteam en in de werkgroepen meegenomen kunnen worden. 

Het bureau zal deze te bundelen en aan de werkgroepen voorleggen.  

 

Ynte nodigt leden uit om ook in de komende periode zelf contact op te nemen als er nog 

aanvullende aspecten zijn die van belang zijn bij het tot stand komen van de ‘Staat van 

het Dier’. 

 

De Raad is positief over het onderwerp en de gekozen invulling. Er is veel werk verzet 

door leden en ondersteuning. Vanwege de breedte van het onderwerp niet de diepgang 

geleverd worden die de Raad gewend is. De RDA ziet dit niet als probleem. Het thema is 

meer agenderend van aard en geen concreet advies.  

 

De leden vragen in het bijzonder aandacht voor de afstemming tussen de verschillende 

hoofstukken en een heldere formulering van de dilemma’s in de ‘schurende kwesties’.  

 

Hoewel er nog veel uitdagingen lijken te zijn met betrekking tot het welzijn van dieren, 

is er ook veel gerealiseerd. Het is belangrijk om in het rapport en de communicatie niet 

alleen te focussen op mogelijke problemen maar ook recht te doen aan de verbetering 

van het welzijn, als deze wordt geconstateerd.  

 

Bijzondere aandacht gaat uit naar emoties en feiten in het debat over dieren. Hoe vinden 

zowel feiten als emoties hun weg in de discussie over de positie van het dier (zeehond, 

edelhert, etc)? De RDA heeft een afwegingskader als handvat voor beleidsbeslissingen 

gepubliceerd om de morele verantwoordelijkheid voor het welzijn van gehouden en niet-

gehouden dieren in de praktijk vorm te geven. In dit afwegingskader krijgen factoren als 

publieke opinie, intuïtie en morele positie een plek.  Besluiten die alleen op grond van 

technocratische afwegingen wordt gemaakt worden slecht geaccepteerd. 
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Besluit:  De outline van de schurende kwesties wordt aan de hele Raad gestuurd. 

Later ook gevolgd door de hoofdstukken van het hele rapport. 

Afspraak:  Franck Meijboom en Len Lipman maken een afspraak verder te praten over 

doden van dieren. 

Afspraak:  Jan Staman en Nienke Endenburg maken een afspraak verder te praten 

over antropomorfisme.  

 

5c Jubileumcongres 

Han Swinkels licht het congres op 14 februari toe. Het thema is ‘de Staat van het Dier’. 

Meike de Jong is dagvoorzitter en de sprekers zijn Jan Staman, Carola Schouten en Eva 

Meijer. Over de exacte afsluiting van het congres zijn nog geen afspraken gemaakt. 

De doelgroep is breed: de mensen die vanwege hun professie omgaan met dieren, en er 

is plaats voor 350 bezoekers.  

 

5d.  Stand van zaken overige thema’s 

Aan de hand van de toelichting in de agenda worden de actuele onderwerpen waar de 

RDA zich mee bezighoudt kort besproken.  

 

Actieve onderwerpen: 

- Digitalisering 

- Hulpdieren – Animal Assisted Therapy 

- CRISPR Cas9 

 

Onderwerpen in oriëntatiefase: 

- dier in de kringlooplandbouw 

- het dier in verschillende bestuurslagen 

De eerste twee forumbijeenkomsten zijn voor beide onderwerpen geweest en 

bieden voldoende mogelijkheden en enthousiasme om dit verder door te zetten. 

 

Gepubliceerde onderwerpen sinds april 2018: 

- De ontpopping van de insectensector – ongewervelden als productiedier (4/6/18) 

- Ruimings- en vaccinatie beleid (17/09/18) 

- Dierproeven ten behoeve van de veehouderij (01/10/18) 

De zienswijzen zijn goed ontvangen. De nieuwe manier van overhandiging en 

presentatie met een discussie met diverse stakeholders is positief. Bij de zienswijze over 

ruiming en vaccinatie gaf het ministerie van LNV aan dat het inderdaad belangrijk is om 
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de verbinding met de maatschappij te houden en dat communicatie meer aandacht moet 

krijgen. 

 

Forum internationaal: 

Forumvoorzitter Ruud Tombrock licht kort het ‘forum Internationaal’ toe: 

- Deze groep leden (en enkele oud leden) breidt het netwerk voor de RDA 

internationaal uit. In de eerste instantie binnen relevante groepen in Brussel bij de 

EU en organisaties in Europa met een vergelijkbare rol als de RDA.  

- Onderzoekt mogelijkheden om een bijeenkomst van EuroFawc (the European 

Forum for Animal Welfare Councils) in Nederland te organiseren. 

- Hot items zijn nu de fokproblematiek bij honden en de omgang met wildlife (beer, 

wolf). 

- Het European Court of Auditors heeft een rapport gepubliceerd over Animal welfare 

in the EU: closing the gap between ambitious goals and practical implementation 

(https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=47557) met de focus op 

landbouwhuisdieren met drie kernonderwerpen: couperen varkensstaarten, 

transport levende dieren en slachten van dieren (onverdoofd slachten in het 

bijzonder). Ruud vraagt hiervoor aandacht, mede in relatie tot de ‘Staat van het 

Dier’.  

 

Bijzonderheden reeds gepubliceerde zienswijzen: 

- Zienswijzen van de RDA blijken vaak later weer terug te komen en een lange 

houdbaarheid te hebben.  

- De recente zienswijzen over vissen en insecten komen in de media en de Tweede 

Kamer aan bod en krijgen ook internationaal aandacht. De zienswijze over insecten 

blijkt bijvoorbeeld onder andere in Japan onder de aandacht te zijn gekomen. 

- De zienswijzen over agressieve honden en over zwerfkatten zijn recent in het 

politieke debat weer opgehaald. De adviezen van de RDA worden deels 

overgenomen.  

 

 

6. Raads- en bureauaangelegenheden 

6a.  Raad van Kinderen 

In samenwerking met de Missing Chapter Foundation start de RDA dit jaar opnieuw met 

een Raad van Kinderen.  

https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=47557
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6b. Juniornetwerk  

Op basis van de eerder besproken profielschets hebben leden en anderen suggesties 

aangedragen voor het RDA juniornetwerk. Het junior netwerk ziet er op dit moment als 

volgt uit:  

- Lisanne Stadig (etholoog, Dierenbescherming);  

- Dorien Eppink (dierwetenschapper, VION);  

- Maite van Gerwen (dierwetenschapper, Centre for Sustainable Animal Stewardship 

CenSAS);  

- Reina Sikkema (dierenarts, Viroscience Erasmus Medisch Centrum);  

- Suzanne Ruesink (eigenaar melkvee en varkensbedrijf Ruesink); 

- Froukje Kooter (communicatiedeskundige, IMAGRO).  

 

Het juniornetwerk zal tijdens de jubileumbijeenkomst, later deze middag, gepresenteerd 

worden.  

 

Het netwerk wordt gekoppeld aan de thema’s van de Raad. In eerste instantie zullen 

leden van het netwerk een bijdrage leveren aan “Staat van het dier” en het 

jubileumcongres.  

 

Mede op basis van eigen suggesties zal het netwerk worden uitgebreid. De voorzitter van 

de RDA beslist in overleg met de secretaris over definitief lidmaatschap van het netwerk.  

 

 

7. Rondvraag 

- Naar aanleiding van de vraag of de RDA alleen aan de minister rapporteert wordt 

aangegeven dat de RDA zijn taak breder ziet en ook andere bestuurders als 

mogelijke doelgroep heeft. Denk bijvoorbeeld aan provincies en gemeenten. 

Daarbij kunnen ook andere organisaties (suggesties voor) vragen bij de RDA 

voorleggen, zoals bijvoorbeeld  Centrale Commissie Dierproeven die via de 

staatssecretaris, een zienswijze heeft gevraagd over dierproeven ten behoeve van 

de veehouderij. De leden vinden het een goede ontwikkeling dat de RDA zijn 

kennis door verschillende bestuurslagen wil laten benutten.  Vanzelfsprekend zal de 

minister van LNV, als ‘eigenaar’ van de RDA, hierover op de hoogte gehouden 

worden. Besproken wordt welke impact, kansen en risico’s het heeft dat de RDA nu 

breder rapporteert dan alleen aan het ministerie van LNV,  
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- David van Gennep vraagt of de RDA de provincie Flevoland wil adviseren over de 

Oostvaardersplassen, dit in aanvulling op het reeds gegeven advies over 

welzijnsaspecten van herplaatsing.  

De Raad vindt het voor het moment niet zinvol om een aanvullend advies uit te 

brengen omdat de provincie al heeft besloten over de maatregelen en nu alles in 

het werk stelt om deze uit te (laten) voeren. Uit informele contacten is gebleken 

dat de provincie geen aanvullende adviesvraag overweegt.  

Op verzoek van de provincie heeft de RDA in augustus een brief verstuurd met zijn 

zienswijze over de welzijnsaspecten bij herplaatsen van paarden en runderen. Het 

uitgangspunt hierbij was het besluit van de provincie om het aantal grazers te 

reduceren. De verantwoordelijk gedeputeerde heeft ons advies meermalen 

genoemd ter ondersteuning van zijn besluit tot afschot (in plaats van lange afstand 

transport) van een groot aantal edelherten.  

De zienswijze heeft niet of nauwelijks tot inhoudelijke discussie geleid. Wel is in de 

sociale media, met name Twitter, de onafhankelijkheid van de Raad en van zijn 

leden onderwerp van discussie geweest bij enkele felle tegenstanders van afschot. 

De sterk ingekaderde vraag (uitgangspunt is besluit Flevoland tot reductie aantal 

dieren) en de positie van de leden (onafhankelijk, op persoonlijke titel) waren niet 

bij iedereen op voorhand duidelijk.  

 

- Afgesproken wordt dat de volgende vergadering opnieuw stilgestaan zal worden bij 

dit dossier. Enerzijds of wij nog een bijdrage kunnen leveren aan de discussie op 

dat moment, en anderzijds terugblikkend met aandacht voor communicatie en 

aandacht voor de vraag of een dergelijke beperkte adviesvraag bij de RDA past.  

 

Besluit:  Agendapunt vergadering april 2019: Oostvaardersplassen.  

Is opnieuw advies gewenst (eventueel op eigen initiatief)? En terugblik op  

communicatie en de vraag of de RDA meer ruimte had moeten nemen voor 

advies.  
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8. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 15.33 uur en bedankt alle leden voor hun bijdrage.  

 

Om 16.00 uur krijgt de bijeenkomst een vervolg met oud leden en andere ter viering van 

het 25 jarig jubileum van de Raad.  

 

 

 

De raadsvergaderingen in 2019 zijn weer op de tweede woensdag in april en november, 

te weten woensdag 10 april en woensdag 13 november 2019. 


