Een bedrijvig laatste kwartaal

Welkom terug
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Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van de Raad voor Dierenaangelegenheden
(RDA). Het afgelopen kwartaal is er veel gebeurd. Zo zijn er een aantal rapporten
verschenen en maakte onze Dier-aan-bodcast zijn debuut. In deze editie van de
RDA-nieuwsbrief lopen wij graag met u langs de highlights.

Vers van de pers

Zienwijze ‘Dierwaardige Veehouderij’
De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de
RDA gevraagd hoe de veehouderij van de toekomst eruit moet zien als we het dier
centraal stellen. Half november boden wij haar de zienswijze 'Dierwaardige
Veehouderij' aan. Voor positief dierenwelzijn in de veehouderij is ons advies om te
voldoen aan 6 principes:
1. Erken de intrinsieke waarde en integriteit van dieren. Zie ze als wezens met
gevoel, die pijn en plezier kunnen ervaren

2.
3.
4.
5.
6.

Zorg voor goede voeding
Bied een comfortabele en veilige omgeving
Waarborg een goede gezondheid
Maak het uitvoeren van natuurlijk gedrag mogelijk
Stel dieren in staat te reageren op veranderingen in hun omgeving, zodat
ze zich prettiger voelen

In het zojuist gepubliceerde coalitieakkoord tussen VVD, D66, CDA en
ChristenUnie wordt de RDA en onze zienswijze 'Dierwaardige Veehouderij'
genoemd. De coalitiepartners willen in navolging van onze zienswijze en in overleg
met boeren, marktpartijen, maatschappelijke organisaties en andere
‘stakeholders’ het initiatief nemen tot een convenant over de ontwikkeling naar
een dierwaardige veehouderij. Dit convenant zal uiteindelijk de basis vormen van
wetgeving die de komende kabinetsperiode in werking treedt.

Lees de zienswijze 'Dierwaardige Veehouderij'

Essay 'Liefde maakt Blind'
Op 8 december jl. werd het essay 'liefde maakt blind' gepubliceerd. Daar waar
mensen en dieren in huiselijke kring samenleven, groeit liefde voor elkaar. Vaak zal
dit tot wederzijds genoegen zijn, maar soms kan de liefde voor het dier zo
doorslaan dat het welzijn van dat dier in het gedrang komt. In het essay wordt dit
onderwerp verkend met als doel hierover een dialoog te starten.

Lees het essay 'Liefde maakt Bllind'

Andere hoogtepunten

RDA lanceert digitaal lespakket voor bovenbouwleerlingen basisschool

Jaarlijks betrekt de RDA actief een klas met kinderen bij een maatschappelijk
vraagstuk over dieren. Leerlingen uit groep 7 en 8 van basisschool ‘De
Springschans’ uit Heiloo adviseerden ons eerder om méér kinderen te laten
nadenken over dergelijke vragen, bijvoorbeeld met een lespakket. Dat advies heeft
de RDA met enthousiasme opgepakt. In samenwerking met de Missing Chapter
Foundation zijn er 3 lesbrieven rondom het thema samenleven met wilde dieren
ontwikkeld voor kinderen uit groep 5 t/m 8.

Lees de lesbrieven (inclusief docentenhandleiding)

Kweken van menselijke organen en weefsels in dieren
In de toekomst kunnen er misschien menselijke organen, weefsels en cellen
worden gekweekt in dieren. Het transplanteren van deze organen zou een bijdrage
kunnen leveren aan het verminderen van het tekort aan donororganen in
Nederland. De Raad heeft in een notitie de overwegingen belicht die van
toepassing zijn rondom het gebruik van dieren voor dit doeleinde. Deze notitie is

mede opgesteld ter ondersteuning van de brede maatschappelijke dialogen die
het Rathenau Instituut en NEMO Kennislink organiseren over de toepassing.

Lees de notitie 'Orgaankweek in Dieren'

Dier-aan-bodcast
In oktober werd de eerste aflevering van de Dier-aan-bodcast gelanceerd. De
podcast is een initiatief van JongRDA, ons jongerennetwerk. In deze podcast
neemt de host, journalist Margreet Reijntjes, de luisteraar mee in gesprekken met
betrokkenen over actuele thema's omtrent dierenwelzijn, diergezondheid en
dierethiek. De eerste aflevering werd gelanceerd in oktober. Hierin werd de vraag
'moeten dieren die voor ons werken een CAO krijgen?' centraal gesteld. Inmiddels
zijn er drie afleveringen te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts en Google
Podcasts.

Lees meer over aflevering 1 'CAO voor dieren'

En tot slot...

Onderweg
Ondertussen zijn wij ook bezig met de volgende zienswijzen: 'Het Dier in
Verschillende Overheidslagen', 'Wildopvang' en 'Doden van Dieren'. Daarnaast zijn
er ook nieuwe thema's opgepakt, zoals 'Dieren in Sport en Ontspanning' en
'Euthanasie bij Zorgbehoevende Dieren'.

Wisseling van de wacht
Na een waardevolle periode neemt de Raad afscheid van de leden Jan Willem
Erisman en Imke de Boer. De Raad mag ook twee nieuwe leden onthalen: Janneke
Vink en Merel Langeraar. Mr. dr. Vink is universitair docent rechtsfilosofie en
auteur, én docent van de cursus Dierenrecht aan de Open Universiteit. Prof. dr.
Langeraar is hoogleraar ‘Policy and impact in veterinary medicine’ aan de faculteit
diergeneeskunde. Ze is tevens vice-decaan onderwijs en in die hoedanigheid
bestuurlijk verantwoordelijk voor de opleiding tot dierenarts. Welkom!

Wij wensen u een mooie kerst en een gelukkig 2022!

Blijf ook in het nieuwe jaar op de hoogte
U kunt deze e-brief ieder kwartaal van ons verwachten. Ook via
onze website en de sociale media Twitter en LinkedIn blijft u op de hoogte van
onze adviezen, opinies en werkzaamheden.
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