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Betreft: Aandacht voor dierenwelzijn in het Regeerakkoord

Geachte Dr. G. Zalm en coalitiepartners,

Met het ondertekenen van de Agenda 2030 van de Verenigde Naties heeft Nederland
beloofd om ‘gedurfde en transformerende stappen’ te zetten om de wereld op een
duurzaam pad te brengen. In de gezamenlijke visie van de wereldgemeenschap leeft de
mens in harmonie met de natuur en worden (wilde) diersoorten beschermd. ‘Business as
usual’ is geen optie. Bovendien roepen de onder leiding van Gerda Verburg tot stand
gekomen ‘Principes voor verantwoorde investeringen in landbouw en voedselsystemen’ van
het Comité voor Wereldvoedselzekerheid van de Verenigde Naties op om te investeren in
dierenwelzijn. Verder heeft Nederland nog specifieke dierenwelzijnsambities uitgesproken,
onder meer in de gezamenlijke verklaring met Denemarken en Duitsland, maar ook ten
aanzien van een daling van het proefdiergebruik en het laten stijgen van het percentage
koeien in de wei tot minimaal 80% in 2020.
De coalitiepartners staan voor de opgave om, in tijden van crises, een koers voor Nederland
uit te zetten dat uitzicht biedt voor toekomstige generaties op een duurzame samenleving
waarbij de ambities voor dieren, natuur en klimaat worden waargemaakt. De economie
krabbelt weer op en daarmee is het argument om terughoudend te zijn met inzet op
belangrijke transities en innovaties voor verbeterd dierenwelzijn, weggevallen. Problemen
als een veranderend klimaat, achteruitgang van de biodiversiteit, een scheve
voedselverdeling, dierziekten en zoönosen verdienen een aanpak waarbij dierenwelzijn
integraal wordt meegenomen. Vijftien dierenwelzijnsorganisaties roepen het toekomstige
kabinet daarom op het landsbelang te dienen en tot een Regeerakkoord te komen waarin
dierenwelzijn expliciet als kernwaarde wordt opgenomen.
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Het draagvlak voor meer dierenwelzijn groeit in Nederland. De samenleving spreekt zich
vaker uit tegen vermijdbaar dierenleed zoals bijvoorbeeld het levend koken van kreeften en
krabben, illegale dierenhandel en lange afstandstransporten voor landbouwdieren. Ook in
het politieke landschap neemt dierenwelzijn steeds meer een prominente plek in. Een
meerderheid van de Kamer heeft zich uitgesproken voor minder proefdieren, een verbod op
het fokken van nertsen en geen wilde dieren in circussen. Een tweederde meerderheid van
de Nederlandse bevolking gaf in de laatste Eurobarometer van de Europese Commissie aan
dat het welzijn van dieren in de veehouderij verbetering behoeft. 82% van de respondenten
gaf bovendien aan dat dit niet exclusief een taak van de EU is, maar (ook) van de
Nederlandse overheid.
Met alle waardering van de stappen die in de voorbije jaren al zijn gezet, liggen er op het
gebied van dierenwelzijn voor Nederland nog steeds grote uitdagingen. Onderwerpen als
onder meer het verbeteren van de handhaving, de positieflijst voor huisdieren, inkrimping
van de veestapel, het terugdringen van proefdiergebruik, het welzijn van vissen, de jacht en
het leed van rashonden vragen om moed, leiderschap en daadkrachtige keuzes. Bovendien
speelt Nederland een rol op het wereldtoneel via onder meer de EU, de OIE, de OESO, de VN
(en via Nederlandse bedrijven die actief zijn buiten de grens) waarmee dierenwelzijn kan
worden bevorderd (of benadeeld).
U staat voor de uitdaging om deze keuzes te maken en zo de komende generaties een
toekomstperspectief te bieden op een duurzaam en diervriendelijk Nederland. De
Dierencoalitie doet daarom een dringend beroep op het nieuwe kabinet om fors te
investeren in dierenwelzijn en de benodigde maatregelen op te nemen in het
Regeerakkoord.

Met vriendelijke groet,

Dirk-Jan Verdonk
Voorzitter Dierencoalitie
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