Dierenbescherming en LTO Nederland pleiten voor
‘Coalition of the Willing’ in Dierenwelzijnslabelling
De Dierenbescherming en LTO Nederland waarderen de inzet die Nederland al pleegt om binnen
de EU te pleiten voor bevordering van het dierenwelzijn, waarbij de prestatie die een veehouder
levert ook wordt betaald. Zowel LTO Nederland als de Dierenbescherming roepen politici op om,
ondanks de aanstaande verkiezingen, de gekozen strategie onverminderd voort te zetten. Zij
zouden graag aandacht vragen voor enkele belangrijke voorwaarden en aanscherpingen, om de
kans op succes te vergroten: Inzet op een framework dat bestaande labels ordent, het laagste
niveau daarvan is gelijk aan het wettelijke minimum in de EU, starten met een pilot in landen die
gelijk gestemd zijn (binnen Noord-West Europa), eigen keuze voor eigen bedrijfsvoering en
betaling naar dierenwelzijnsprestatie.
Onder het voorzitterschap van lidstaat Duitsland is er in 2020 binnen de EU meer aandacht gevraagd
voor het welzijn van landbouwhuisdieren. De Europese landbouwministers hebben besloten tot
verkenning van de mogelijkheden voor het opzetten van een EU-label voor Dierenwelzijn. De Europese
Commissie heeft als opdracht gekregen hiervoor een impact assessment uit te voeren.
De Dierenbescherming en LTO Nederland zijn van mening dat de internationale belangstelling voor
dierenwelzijn en transparantie en labelling goed kan zijn. Nederland heeft voor dierenwelzijn een divers
aanbod van private labels en keteninitiatieven en is een voorloper in samenwerking tussen overheid,
bedrijfsleven en NGO’s. Er is geen onderliggende ordening die alle (dierenwelzijns)initiatieven dekt,
stichting Milieukeur benoemt wel de topkeurmerken.
Een gemeenschappelijk EU label dat daadwerkelijk dierenwelzijn bevordert, is geen simpel proces. De
opdracht aan de Commissie kent, vinden wij, diverse elementen die beter kunnen. De Dierenbescherming
en LTO Nederland zijn van mening dat een dierenwelzijns labelling aanpak aan een aantal
basisvoorwaarden moet voldoen:

•

De systematiek moet recht doen aan reeds gedane investeringen en bestaande private
keurmerken en labels en gebruik maken van de opgedane kennis en ervaring van partijen.

•

De label-opdracht aan de Europese Commissie richt zich op niveaus boven de EU wetgeving.
Dat is niet handig. Het wél gelijk stellen van de EU wetgeving en conventionele landbouw aan
het eerste labellingsniveau helpt juist een scherp onderscheid te maken t.o.v. laagwaardiger
import. Dat soort import ondermijnt nu Europese boeren, omdat de consument dit niet kan
herkennen maar wél ziet dat het goedkoop is. Het eerste niveau van een label moet dus gelijk
zijn aan de conventionele landbouw, aan de EU minimum-wetgeving. Niet alleen het hogere
dierenwelzijnsniveau moet herkenbaar zijn, maar juist het hele scala aan aanbod.

•

De label-opdracht aan de Europese Commissie vraagt rekening te houden met geografische
verschillen omdat het label moet kunnen gelden voor de hele EU. Maar de verschillen binnen de
EU zijn groter dan dat, zowel in uitgangssituatie voor veehouderijen, als in de handhaving. De
Dierenbescherming en LTO Nederland zijn daarom van mening dat het verstandig is om eerst te
proberen hoe een labelling systeem kan werken, om te beginnen in landen, markten en
systemen die daar al meer op ingericht zijn.

•

Eigen keuze voor eigen bedrijfsvoering en betaling naar dierenwelzijnsprestatie: De manier
om te zorgen voor return on investment voor de veehouder, is door te zorgen voor marktwerking,
consumententransparantie en betaling naar resultaat. Zonder inkomen geen duurzaamheid, en
geen dierenwelzijn. Verhoging van wettelijke eisen verhoogt weliswaar het minimale niveau, maar

zorgt er niet automatisch voor dat de veehouder de gedane investeringen kan terugverdienen.
Een label voor meer dierenwelzijn moet leiden tot meer inkomen voor de primaire producenten.
De link tussen bedrijfsvoering en prestaties moet dus transparanter zijn en daar hoort beloning
naar prestatie bij.
De Nederlandse overheid zet zich al in voor dierenwelzijn en meer transparantie door labelling. De
Dierenbescherming en LTO Nederland willen, alles overziend, een Method of Production (MOP) ‘plus’
label. Zo’n label ordent bestaande en nieuwe dierenwelzijnslabels in een aantal categorieën, op basis
van het houderijsysteem (de MOP), aangevuld met een paar gezamenlijk vastgestelde
dierenwelzijnscriteria (de plus) en dekt tevens het wettelijk EU-minimumniveau. Het legt daarmee een
objectievere meetlat onder bestaande stempels, labels en keurmerken zonder afbreuk te doen aan
gedane investeringen. Het biedt ruimte voor onderscheid en marketing doordat slechts op grove criteria
wordt geordend en zorgt door consumententransparantie voor return on investment voor de veehouder.
Dierenwelzijn wordt zo een zichtbaarder en wezenlijker onderdeel van het aanbod, en de consument kan
op grond daarvan kiezen.
Het proces naar een MOP+ label toe dat daadwerkelijk vooruitgang bevordert, vraagt eerst om een
‘coalition of the willing’ van overheden, bedrijfsleven inclusief de primaire producenten en NGO’s.
Om te beginnen in Noord-West Europa, omdat daar deels een voorsprong bestaat voor wat betreft
dierenwelzijn en partijen gelijker gestemd zijn. De Dierenbescherming en LTO Nederland zetten zich hier
graag voor in. We vragen aan de Nederlandse overheid voortvarend de al in gang gezette stappen te
blijven stimuleren en zich in Europese context uit te spreken voor een MOP + systeem dat het hele
scale aan productiemethoden bestrijkt dus inclusief de conventionele productie op wettelijk EU
minimum niveau.
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