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Inhoud

Staat van het Dier na 25 jaar RDA
• Publieksenquête Kantar 2018

• Veranderende positie van dieren

• Schurende kwesties

Dierwaardige Veehouderij
• Nieuwe kabinetsbeleid voor dierenwelzijn in de veehouderij 

Digitalisering Veehouderij
• Kansen en bedreigingen 

• Perspectief  dier, veehouder en markt en maatschappij



Staat van het dier



Hoe staat het dier er voor ?

Welk cijfer zou u geven voor de manier waarop er wordt omgegaan met .. ?
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Heeft dier het in Nederland goed?



Reflectie na 25 jaar RDA

• Meer aandacht en zorg voor vrijwel alle diersoorten. 

• Meer kennis en meer bewustzijn over diergedrag, dierenwelzijn en gezondheid. 

• Verbetering in de gezondheidszorg voor dieren.

• Erkenning eigenheid van (dierentuin) dieren

• Aanhoudende discussie geeft noodzaak voor continue dialoog aan

• Dieren waren productiemiddel met mensen als eigenaar. 

• Verschuiving richting dieren met zorg en respect beheerd. 

• Uit Staat van het Dier blijkt een veranderende houding : we gunnen dieren meer, en willen ze niet zien lijden.

Als RDA kijken we naar wat voor invloed dat kan hebben op de huidige wijze van houderij. Als we dieren meer gunnen, 

hoe gaan we dan bijvoorbeeld om met doden van dieren? 

En, als de regering streeft naar een meer duurzame veehouderij, hoe moet die er dan uit zien vanuit het 

perspectief  van het dier? 

Februari 2021: Adviesvraag Minister van LNV aan RDA over dierwaardige veehouderij 



RDA Advies over Dierwaardige Veehouderij

Aanbevelingen RDA 

1. Kies als overheid voor een Dierwaardige veehouderij. 

Neem initiatief  en regie voor een versnelde ontwikkeling 

naar een dierwaardige veehouderij gebaseerd op de zes 

leidende principes. 

2. Integreer dierwaardige veehouderij gelijkwaardig in de 

aanpak van andere thema’s zoals klimaat en stikstof. 

3. Integreer de ontwikkeling van goede verdienmodellen in 

de ontwikkeling van een dierwaardige veehouderij. 

4. Sta als Rijksoverheid voor de keuze van een dierwaardige 

veehouderij en handel daarnaar op een proactieve manier 

richting de andere overheden. Zorg waar nodig voor 

aanpassing van beleidsinstrumenten. 

5. Geef  een impuls aan het verder en sneller ontwikkelen 

van een dierwaardige veehouderij, door ruimte te bieden 

in zowel financiële zin als in beleid. 

6. Draag zorg voor onafhankelijke monitoring van de 

voortgang.

Minister: “Wat zijn randvoorwaarden voor de veehouderij van de 
toekomst, waarin het dier een positieve staat van welzijn ervaart?”

Zes leidende principes voor dierwaardige veehouderij

Coalitieakkoord 15-12-2021: “In navolging van het advies nemen we in overleg met boeren, marktpartijen, maatschappelijke organisaties en 
andere ‘stakeholders’ het initiatief tot een convenant over de ontwikkeling naar een dierwaardige veehouderij. Daarin maken we tevens 
afspraken over tijdshorizon, instrumentarium en financiële ondersteuning. Dit convenant vormt de basis van wetgeving die de komende 
kabinetsperiode in werking treedt voor een dierwaardige veehouderij in balans met de volksgezondheid.



Digitalisering in de veehouderij

Digitalisering kan onderdeel zijn van route richting dierwaardige veehouderij:  meten, dier specifiek, en doelgericht.

✓ Opmars Internet der Dingen maakt data-deling en integrale analyses beter mogelijk 

✓ Technologie kleiner, robuuster, accurater en betaalbaarder

• Sensor, vision, identificatie, sound

• Blockchain / Self Sovereign Identity

• Data science

✓ Kwaliteit informatie

• Tijdig

• Accuraat

• Overzichtelijk

• Richtingen voor handelingsperspectief



Digitalisering in de praktijk

• Technology Readiness Level wordt vaak overschat: praktijk weerbarstiger dan onder gecontroleerde omstandigheden

• Apparatuur moet ook bestand zijn tegen omstandigheden in de stal

• Het gaat uiteindelijk om te komen van big data naar relevante informatie naar het juiste handelingsperspectief

• Benchmark-overzichten, geautomatiseerde tekstuele samenvattingen, en preventieve alert functies helpen daarbij

• Onderstaand een integraal dashboard van een stal: klimaat (sensoren), gedrag (vision) en hoesten (audio)

Hoestindex afdeling 35
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Digitalisering in de komende jaren

❑ Nieuwe technieken kunnen weg naar dierwaardige veehouderij versterken.

❑ Meer dierenwelzijn, mits oog voor mogelijk onvoorziene, onbedoelde en averechtse neveneffecten van technologie

❑ Belangrijk hier gericht aan te werken!

❑ Meten is weten, maar weet wat je wilt meten

❑ Digitalisering game changer voor transitie veehouderij, mits we daarbij het juiste doel voor ogen houden

Kansen Bedreigingen

Betere bewijsvoering (doelvoorschriften) bij certificering en vergunningverlening  Datamanipulatie, privacy 

Digitalisering verlengt zintuigen veehouder, brengt zorg voor dieren op hoger niveau    Techniek vervangt  dierverzorger

Beter leefklimaat in en rondom de stal Onoordeelkundig gebruik


