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1. Wat houdt dierenwelzijn
in?

 Dieren zijn ‘sentient

beings’ en hebben een 

‘intrinsieke waarde’

 De kwaliteit van leven 

zoals een dier dat zelf 

ervaart. 

 Dierenwelzijn gaat 

niet alleen over het 

minimaliseren van 

lijden en ongerief, 

maar ook over het 

stimuleren van 

positieve emoties.



Bron: Lund 2002



De vijf vrijheden

Idealiter zijn dieren gevrijwaard van:

 dorst, honger en onjuiste voeding; 
door toegang tot vers water en een 
dieet om goede gezondheid en kracht te 
behouden;

 fysiek en fysiologisch ongerief; door 
een goede omgeving aan te bieden, 
inclusief beschutting en een 
comfortabele rustplaats;

 pijn, verwonding en ziektes; door 
preventieve zorg of snelle diagnose en 
behandeling;

 angst en chronische stress; door 
omstandigheden en behandelingen die 
psychisch lijden voorkomen;

 beperking om hun natuurlijk, 
soorteigen gedrag te vertonen; door 
voldoende ruimte, geschikte 
faciliteiten en gezelschap van dieren 
van dezelfde soort.



2. 
Relevantie 
voor 
verzekeraars 
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 



3. Referentiekader

Wetgeving

o Nationaal

o EU directives

OESO-FAO ‘Guidance

responsible agricultural

supply chains’

Praktijkstandaarden
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4. Due diligence

Beleid

Criteria

Screening

Identificatie en prioritering

Implementatie: risico’s

mitigeren

◦ Stemmen

◦ Engagement

◦ Uitsluiten

◦ Impactbeleggen

Monitoring



Criteria

Huisvesting: 

oGeen kooihuisvesting voor leghennen 

oMaximale bezettingsgraad van 30 kg/m2 voor vleeskippen. 

oGeen kooihuisvesting voor drachtige zeugen. 

oWeidegang voor koeien.

Mutilaties: uitfaseren pijnlijke ingrepen 

Transport: maximale duur veetransporten van acht 

uur. 

Slacht: uitfaseren controversiële 

bedwelmingsmethoden 

Uitsluiting: foie gras, haaienvinnen, bont. 

Waarborging en transparantie: third-party auditing

en rapportage.



Data



5. Verantwoording en rapportage

 Investment portfolio

 Beleid/criteria

 Screening

 Engagement

 Stemgedrag

 Collectieve

initiatieven

 Resutaten



6. Dierenwelzijn als instrument

 Volksgezondheid

 Klimaatverandering

 Biodiversiteit



Bedankt!

Contact: dirkjanverdonk@worldanimalprotection.nl


