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Over het thema: Dieren en dierlijke producten worden op grote schaal gebruikt in de commerciële industrie. Hierbij gaat 

het, naast  voedselproductie en -consumptie, met name om farmaceutische producten en textielproducten. 

Dierenwelzijn komt hierbij vaak in het nauw, bijvoorbeeld door gebrek aan bewegingsruimte, het fokken 

ten behoeve van grotere productie (denk aan ‘plofkippen’) of door het uitvoeren van dierproeven. 

Dieren hebben het recht om in goede omstandigheden te leven en mogen daarbij geen ongerief 

ondervinden. Om deze reden is het belangrijk dat er in de verschillende productietakken en -ketens van de 

commerciële industrie duidelijke regels worden toegepast, die dierenwelzijn beschermen en bevorderen. 

Link met andere

thema’s:

Met name in bij bedrijven in de keten van voedselproductie en –consumptie kan er, naast misstanden op 

het terrein van dierenwelzijn, sprake zijn van andere ESG-risico’s. Denk aan  arbeidsomstandigheden, 

milieuschade, CO2-uitstoot en klimaatverandering, volksgezondheid (uitstoot van gassen, 

antibioticumgebruik, bodem- en watervervuiling) en de impact van het verbouwen van veevoer heeft 

(ontbossing, verlies van biodiversiteit, kunstmest- en pesticidegebruik). Tenslotte is er een nauw verband 

tussen (de toekomst van) dierenwelzijn in de voedselindustrie en de eiwittransitie. 

Richtlijnen en 

beleid

Indien dierenwelzijn een voor de beleggingsportefeuille van het pensioenfonds relevant onderwerp is, dient 

het pensioenfonds beleid te ontwikkelen om de risico’s op negatieve impacts op dieren te voorkomen en/of 

te mitigeren. In het verdiepingsdocument vindt u relevante richtlijnen op het gebied van dierenwelzijn en 

een vertaalslag naar de beleggingspraktijk.

Verdiepings-

informatie

Lees het verdiepingsdocument voor meer informatie.

https://www.pensioenfederatie.nl/stream/20200423-themadocument-dierenwelzijn.pdf
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Risicosectoren en 

specifieke risico’s

Voorbeelden van dierenwelzijnsrisico’s zijn: te snel groeiend ras (vleeskippen), te weinig leefruimte (kippen 

en varkens), pijnlijke ingrepen (varkens, koeien, kippen), kale leefomgeving (varkens, kippen), onnodig 

lijden bij de slacht, levend plukken (ganzen of eenden) en het onnodig uitvoeren van dierproeven. 

De belangrijkste bedrijfstakken met belegbare vermogenstitels waarin dierenwelzijn een rol speelt, zijn:

• bedrijven in de keten van voedselproductie en – consumptie (vlees, vis, zuivel, eieren), inclusief 

veehouderij- en visserijbedrijven, slachterijen en verwerkers, levensmiddelenproducenten, retailers, 

cateraars, fast food- en hotelrestaurants en toeleveringsbedrijven; 

• bedrijven in de farmaceutische-, cosmetica- en chemische industrie (dierproeven);

• bedrijven in de keten van kleding, textiel en woonartikelen (leer, wol, dons, veren, bont en zijde). 

Tools: Een complete set van dierenwelzijnsrisico’s, mitigerende maatregelen en bijbehorende indicatoren is te 

vinden via: www.farmsinitiative.com. Deze website is speciaal ontwikkeld voor financials en richt zich op 

bedrijven in de keten van voedselproductie en -consumptie. 

Voor data t.b.v. screening van bedrijven in de keten van voedselproductie en -consumptie, zie: 

www.welfarecommitments.com en ’Food Company Policies on Gestation Crates’. 

Indicatoren: In het verdiepingsdocument vindt u suggesties voor basisindicatoren die pensioenfondsen kunnen 

gebruiken bij hun screening of engagement met bedrijven waar dierenwelzijn een rol speelt. Een voorbeeld 

van zo’n indicator is: ‘Geen kooihuisvesting voor drachtige zeugen per 2028’. Informatie over de bedrijven 

die hier wel of niet aan voldoen is te verkrijgen via (websites) van NGO’s. 

Een%20complete%20set%20van%20dierenwelzijnsrisico’s,%20mitigerende%20maatregelen%20en%20bijbehorende%20indicatoren%20is%20te%20vinden%20via:%20www.farmsinitiative.com
http://www.farmsinitiative.com/
https://cratefreefuture.com/pdf/Gestation%20Crate%20Elimination%20Policies.pdf
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Met wie kan ik

contact opnemen:

Nienke van der Veen, World Animal Protection. Mailadres: nienkevanderveen@worldanimalprotection.nl. 

World Animal Protection is Partij bij het IMVB-Convenant van de pensioenfondsen. 

https://www.worldanimalprotection.nl/

Wat doen

pensioenfondsen?

PNO Media heeft dierenwelzijn opgenomen in het verantwoord beleggingsbeleid: 

PME heeft bont uitgesloten: 

https://www.pmepensioen.nl/over-pme/beleggen/waarin-niet-beleggen/. 

mailto:nienkevanderveen@worldanimalprotection.nl?subject=Vraag%20over%20themagericht%20beleid%20over%20dierenwelzijn
https://www.worldanimalprotection.nl/
https://www.pnomedia.nl/Portals/0/Downloads/Verantwoord%20beleggen/Code_Verantwoord_Beleggen_juni_2017.pdf
https://www.pmepensioen.nl/over-pme/beleggen/waarin-niet-beleggen/



