
 

 

 

 

Over welke bedrijven hebben we het?  

Industriële veehouderijbedrijven, slachterijen en verwerkers, toeleveranciers zoals 

veevoerproducenten, en afnemers zoals levensmiddelenproducenten, retailers, 

restaurants, cateraars en fastfood ketens.  

 

Met welke internationale richtlijnen en standaarden kan ik direct aan de slag?  

• De Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains van de OESO en de FAO.   

• De Responsible Minimum Standards van het FARMS Initiative.  

• De PSI EGS Guide for Non-life Insurance van het UNEP Finance Initiative.   

• Zie ook het themakader Dierenwelzijn (hoofdstuk 3) voor een handig overzicht en 

vertaling in criteria voor de screening van investeringen (hoofdstuk 4).   

 

Zijn er publieke data beschikbaar om deze bedrijven op  

dierenwelzijn te screenen?  

• Er zijn publiek beschikbare lijsten van bedrijven die zich 

committeren aan beter welzijn voor leghennen en 

vleeskippen.  

• Daarnaast bestaat er een overzicht van grote 

voedselbedrijven die zich inspannen om de 

kooihuisvesting van drachtige zeugen te beëindigen. 

Zie ook het recente rapport hierover van World Animal 

Protection hierover.   

 

Wat zijn handige engagementvragen om te stellen over 

dierenwelzijn?  

Deze kunt u vinden op p. 12 van het themakader 

Dierenwelzijn.  

 

Waar kan ik meer informatie vinden over de relatie tussen intensieve veehouderij en .. ? 

• Volksgezondheid (waaronder pandemieën en zoönosen): een recent rapport plus 

video van het UN Environment Programme.  

• Klimaatverandering en biodiversiteit: klik hier voor een studie naar het verband tussen 

veehouderij en klimaatverandering, en hier voor een korte verhandeling over het 

effect van veehouderij op de emissie van broeikasgassen, land- en watergebruik en 

biodiversiteitsverlies.   

• Pandemieën en biodiversiteit: zie het uitgebreide rapport van het Intergovernmental 

Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services.  

 

FAQ over de toepassing van dierenwelzijn in beleggingen  

in de intensieve vee-industrie en gerelateerde 

voedselbedrijven 

• Voor het meedenken over de 

toepassing van dierenwelzijn op 

uw investeringsportefeuille 

• Voor samenwerking of advies 

t.a.v. engagement. 

• Voor een presentatie of 

casusbespreking over de relatie 

tussen dierenwelzijn en publieke 

gezondheid, 

klimaatverandering, 

biodiversiteit en ontbossing. 

 

Waar kan ik World Animal 

Protection voor 

inschakelen? 

 

http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/rbc-agriculture-supply-chains.htm
https://www.farms-initiative.com/
https://www.unepfi.org/psi/wp-content/uploads/2020/06/PSI-ESG-guide-for-non-life-insurance.pdf
https://www.imvoconvenanten.nl/nl/verzekeringssector/convenant/publicaties
https://chickenwatch.org/progress-tracker/?filterK=Cage-free
https://cratefreefuture.com/pdf/Gestation%20Crate%20Elimination%20Policies.pdf
https://www.worldanimalprotection.us/news/quit-stalling-new-report-shows-companies-may-be-misleading-customers-false-promises-pig
https://www.imvoconvenanten.nl/nl/verzekeringssector/convenant/publicaties
https://www.unep.org/resources/report/preventing-future-zoonotic-disease-outbreaks-protecting-environment-animals-and
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221209631730027X
https://www.researchgate.net/publication/321055061_Environmental_Impact_of_Livestock_Production
https://ipbes.net/sites/default/files/2020-12/IPBES%20Workshop%20on%20Biodiversity%20and%20Pandemics%20Report_0.pdf

