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Betreft: Besluit bekendmaking niet-financiële informatie
Den Haag, 28 juni 2016
Geacht Commissielid,
Binnenkort vindt het WGO over het Besluit bekendmaking niet-financiële informatie door
organisaties van openbaar belang plaats. De Dierencoalitie - een samenwerkingsverband van vijftien
dierenwelzijnsorganisaties met een gezamenlijke achterban van ruim 600.000 donateurs en leden in
Nederland - heeft eerder dit jaar een bijdrage geleverd aan de publieke consultatie over dit
onderwerp. Graag brengen wij de plaats voor dierenwelzijn in dit besluit onder uw aandacht.
Vermelding van dierenwelzijn
In het huidige ontwerpbesluit ontbreekt een vermelding van het belangrijke MVO-thema
dierenwelzijn. Wij verzoeken u dringend deze omissie te herstellen.
Het doel van het Besluit is de transparantie van grote ondernemingen op het gebied van hun
maatschappelijke impact te vergroten. Dierenwelzijn hoort daar expliciet onderdeel van te zijn. In
een - in opdracht van de overheid - gemaakte analyse door KPMG (2014) naar de MVO-risico’s in de
verschillende sectoren, kwam dierenwelzijn naar voren als een (zeer) aanmerkelijk risico voor acht
van de veertien sectoren.
In het onlangs afgesloten [check] IMVO-convenant van de textiel- en kledingsector is dierenwelzijn
dan ook een van de kernthema’s. Dat geldt ook voor de eerder dit jaar gepresenteerde (en door
Nederland gesteunde) OESO-FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains.
Overigens willen we u erop wijzen dat bedrijven die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid
serieus nemen nu al op het vlak van dierenwelzijn rapporteren1: voor hen betekent dit geen
administratieve lastenverzwaring. Het belang van het Besluit en de opname van dierenwelzijn daarin
is er vooral in gelegen dat het achterblijvers zal bewegen stappen te gaan maken en zo tot een gelijk
speelveld te komen.

1

Jaarlijks worden de grootste voedselbedrijven op dit vlak beoordeeld in de Business Benchmark on Farm Animal Welfare,
zie www.bbfaw.com
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Richtsnoer Europese Commissie
Artikel 2 van de Europese richtlijn verplicht de Europese Commissie in december 2016 te komen tot
niet-bindende richtsnoeren inzake de methodologie voor de rapportage van niet-financiële
informatie. Nederland kan haar invloed doen gelden op hoe de Europese Commissie vorm geeft aan
dit instrument. Wij verzoeken u daarom de Nederlandse regering op te roepen haar best te doen om
ervoor te zorgen dat de Commissie dierenwelzijn hierin opneemt – in lijn met Titel II, artikel 13 van
het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie2 en de door Nederland op 14 december
2014 ondertekende Joint Declaration on Animal Welfare.
De vijftien lidorganisaties van de Dierencoalitie verzoeken u daarom:
1) Artikel 3bi te wijzigen in:
i. milieu- en sociale aangelegenheden, waaronder ook dierenwelzijn en personeelszaken zijn
begrepen;
2) de nieuwe OESO-FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains toe te voegen
aan de opsomming van OESO-richtlijnen in de Nota van Toelichting (pagina 3).
3) De Nederlandse regering op te roepen zich in te zetten voor opname van dierenwelzijn in
de richtsnoeren van de Europese Commissie inzake de methodologie voor de rapportage
van niet-financiële informatie.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw inzet. Uiteraard zijn wij zeer bereid deze punten nader toe te
lichten.
Met vriendelijke groet,
Namens alle lidorganisaties van de Dierencoalitie,
[handtekening]

Dirk-Jan Verdonk
Voorzitter

2

Artikel 13: ‘Bij het formuleren en uitvoeren van het beleid van de Unie op het gebied van landbouw, visserij,
vervoer, interne markt en onderzoek, technologische ontwikkeling en de ruimte, houden de Unie en de lidstaten ten volle
rekening met hetgeen vereist is voor het welzijn van dieren als wezens met gevoel, onder eerbiediging van de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen en gebruiken van de lidstaten met betrekking tot met name godsdienstige riten, culturele
tradities en regionaal erfgoed.’

