FAQ over de toepassing van dierenwelzijn in beleggingen
in de intensieve vee-industrie en gerelateerde
voedselbedrijven

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?

Waar kan ik World Animal
Protection voor
inschakelen?
• 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.

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.

