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World Animal Protection krijgt mensen in beweging om dieren te helpen. We 
beïnvloeden beleid, houden ons bezig met lobbywerk en we zetten grote 
publiekscampagnes op. Zo bereiken we politici, beslissers in het bedrijfsleven en 
de consument. Samen kunnen we dieren beschermen. 

2.1 Dieren in de veehouderij

De wereldwijde veehouderij staat met stip op nummer één waar het gaat om 
aanhoudend, soms ernstig dierenleed van enorme aantallen dieren. We hebben 
het over zo’n zeventig miljard dieren en dat aantal stijgt nog steeds. World Animal 
Protection zet zich in voor een diervriendelijkere veehouderij. 

Internationaal
Om het welzijn van vleeskuikens te verbeteren ging in september 2016 onze 
internationale campagne Change for Chickens van start. Vleeskuikens zijn 
snelgroeiende kippen, die speciaal worden gefokt voor het vlees. Zij leven in 
erbarmelijke omstandigheden, waarna ze gewoonlijk met een leeftijd van zes 
weken al naar het slachthuis gaan!

Met deze campagne dagen we onder meer de voedingsmiddelenindustrie uit 
om samen met ons te werken aan het verbeteren van het welzijn van miljarden 
kippen. Als eerste belangrijke doelwit kozen we KFC uit: een wereldwijd merk met 
kip als belangrijkste product. We willen dat KFC haar kippenwelzijnsstandaarden 
verhoogt door een aantal maatregelen in te voeren: meer ruimte voor de dieren, 
een trager groeiend ras, een minder saaie leefomgeving en natuurlijk daglicht. 
Vooralsnog is de fastfoodketen niet op onze eisen ingegaan, ondanks de bijna 
200.000 handtekeningen die we wereldwijd met een petitie verzamelden. In 
2017 gaan we door met onze campagne.

Concrete resultaten voor vleeskippen boekten we bij een paar grote productie-
bedrijven. Dankzij onze samenwerking met het bedrijf BRF kregen 43 miljoen 
kippen in Brazilië een beter leven. 

2. Campagnes: wij bewegen mensen om dieren te helpen

We richten ons  
op dieren:  

• in de veehouderij;
• in gemeenschappen;
• in het wild; 
• en in rampsituaties.

Ongeveer 70 
miljard dieren in 
de veehouderij
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Bij het Thaise bedrijf Betagro hebben we knelpunten bekeken en oplossingen 
daarvoor aangedragen, waardoor hun kippen betere leefomstandigheden 
hebben gekregen. Bij datzelfde bedrijf boekten we bovendien succes voor 
varkens. Betagro schakelt namelijk over op groepshuisvesting voor deze dieren. 
Op dit moment leeft 14% van de zeugen in groepen. Ze kunnen bewegen en 
hebben contact met elkaar. Dit in tegenstelling tot de dieren die zijn veroordeeld 
tot individuele ligboxen. Momenteel zijn drie nieuwe locaties in aanbouw voor 
groepshuisvesting. Ruim zestig miljoen dieren krijgen door deze verbeteringen een 
aangenamer leven. 

Een selectie van wat we nog meer bereikten:

India heeft de grootste zuivelindustrie ter wereld. We hebben daar in 
samenwerking met het departement voor veehouderij trainingen gegeven ter 
bevordering van het dierenwelzijn.
In China zagen we goede vooruitgang voor varkens bij de pilotprojecten 
van de bedrijven Qinglian and Dexing. Zij hebben naar aanleiding van onze 
aanbevelingen onder meer de huisvesting van de dieren verbeterd. Verder 
voerden we opinieonderzoek uit in vier grote Chinese steden. Daaruit blijkt dat 
meer dan de helft van de Chinese consumenten bereid is meer te betalen voor 
vlees dat afkomstig is van dieren die een beter leven leiden. 
Door samen te werken met ASPROCER, de Chileense associatie van 
varkenshouders, waren we in staat negentig procent van de varkensproducenten 
trainingen te geven over dierenwelzijn. 
Onze samenwerking met Nestlé wierp verdere vruchten af. In 2016 beoordeelden 
we in elf landen bedrijven die dierlijke producten leveren aan Nestlé. We bekeken 
de leefomstandigheden van vleeskippen, leghennen, varkens, vleesrunderen 
en melkkoeien en deden op basis van ons onderzoek aanbevelingen voor 
verbetering.

Een beter
leven voor ruim 60 
miljoen varkens in 

Thailand
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Na anderhalf jaar van inspanningen, verklaarden IKEA Canada en IKEA VS dat 
ze in hun restaurants enkel nog vrije-uitloopeieren gebruiken. 
De kruideniers van de Retail Council of Canada (RCC) beloofden het gebruik van 
kooi-eieren te stoppen per 2025. 
In januari publiceerden we de vierde editie van het Business benchmark for farm 
animal welfare (BBFAW). Het dierenwelzijnsbeleid van bedrijven laat in 2016 
ten opzichte van een jaar eerder vorderingen zien. Voor het eerst werd in het 
benchmark ook gekeken naar de uitvoering van het beleid. Meer hierover is te 
lezen in het rapport op www.bbfaw.com. World Animal Protection financiert de 
BBFAW samen met Compassion in World Farming en Coller Capital. 

Europa
Het Europese kantoor leverde een belangrijke bijdrage aan de internationale 
Change for Chickens-campagne. En er was meer. 

In het Verenigd Koninkrijk beloofden M&S en Waitrose dat ze alleen melk zullen 
verkopen van koeien die minstens 100 dagen per jaar buiten zijn geweest. 
Ook organiseerden we een studiereis voor de Chinese vereniging voor 
diergeneeskunde om hen te laten zien hoe het welzijn van varkens op boerderijen 
in Engeland en Nederland op een hoger plan is gebracht, zodat de deelnemers 
gewapend met die praktijkkennis zich in China in kunnen zetten voor beter 
varkenswelzijn.

Nederland
In Nederland richten we ons wat betreft veeteelt sinds 2012 vooral op de koeien 
in ons land. Een groot deel van hen komt immers nooit buiten. 

Net als in voorgaande jaren publiceerden we een supermarkttelling om te kijken 
hoe groot het percentage zuivelproducten in de schappen is dat gegarandeerd 
afkomstig is van koeien die kunnen grazen in de wei. We zien eindelijk langzaam 
maar zeker vooruitgang. Albert Heijn is zowel relatief als absoluut de grootste met 
een groei van 32 procent sinds 2013. Ondanks die vooruitgang kwam toch weer 
een kleiner deel van de koeien buiten. De belangrijkste conclusie die we daaruit 
konden trekken is dat het Convenant Weidegang een te vrijblijvend karakter 
heeft en onze conclusie is dat weidegang wettelijk verankerd moet worden. We 
raadden daarom de politiek aan weidegang verplicht te stellen als in 2020 de 
boogde tachtig procent weidegang niet is gehaald. 
Ook brachten we in 2016 weer een rapport uit dat inzoomt op een bepaalde 
productgroep, dit keer toetjes [PDF]. Conclusie: het aanbod van toetjes op basis 
van weidemelk is beperkt. 
Met name de koeiendans die we samen met een boer in Eindhoven 
organiseerden was een groot succes: zo’n vierhonderd mensen zagen hoe 
uitgelaten de dieren waren om weer in de wei te komen na een winter op stal te 
hebben gestaan. Het koeien-uitzwaai-event onder de rook van Delft trok helaas 
slechts een enkele bezoeker, maar leverde wel leuke media-aandacht op.
In Hattem deden we mee aan een workshop van melkveehouders van Bel 
Leerdam over het belang van weidegang, terwijl we in Zwolle een bijdrage 

https://www.worldanimalprotection.nl/sites/default/files/rapport_weidezuivel-toetjes_low_res.pdf
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leverden aan de kaderopleiding van LTO over hoe boeren beter aan 
maatschappelijke verwachtingen over dierenwelzijn kunnen voldoen. 
Ook gaven we presentaties over dierenwelzijn in de vee-industrie in het Europees 
Parlement, bij het International Fund for Agricultural Development in Rome en 
tijdens een bijeenkomst die door de Nederlandse afdeling van de World Poultry 
Science Association (WPSA) was georganiseerd in Den Haag. 
We startten samen met Zweden een petitie tegen de productie van foie gras, 
waarbij ganzen en eenden wreed worden mishandeld. We overhandigden de 
6.587 handtekeningen aan de Franse overheid. 

2.2 Dieren in gemeenschappen

Hoewel mensen van dieren houden, hebben de dieren die in gemeenschappen 
leven lang niet altijd een goed leven. Integendeel zelfs. Zo zijn de problemen die 
bijvoorbeeld honden plagen talrijk: van doorgefokte rashonden en illegale handel 
in honden die als huisdier worden gehouden tot barbaarse uitroeiingspraktijken 
van zwerfhonden. World Animal Protect brengt daar verandering in.

Internationaal
Miljoenen zwerfhonden worden jaarlijks op brute wijze gedood uit angst 
voor hondsdolheid. Dat is ineffectief en onnodig. Er bestaat een diervriendelijk 
alternatief dat veel beter werkt: vaccineren. We begonnen in 2011 met onze 
campagne. In 2016 gaven we de miljoenste vaccinatie. Dat magische getal 
bereikten we onder meer dankzij de ruim 78.000 vaccinaties die we in Kenia 
gaven. 

Een ander mooi moment was de overdracht aan de lokale autoriteiten van het 
vaccinatieprogramma dat we sinds 2013 runden op Zanzibar.  

MILJOENSTE VACCINATIE
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Verder kwamen we bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro op voor 
zwerfdieren. We redden op het terrein van het Olympische park 58 honden, 
van wie er 43 een adoptiegezin vonden en twee helaas overleden. Voor de 
overgebleven dieren wordt nog een adoptiegezin gezocht. Daarnaast schoten we 
ruim honderd katten te hulp. We regelden verzorging en adoptiegezinnen. 
 
Europa
Ook in Europa bestaan er problemen met zwerfhonden, met name in Roemenië. 
We richtten een petitie aan de burgemeester van Constanta, een stad waar veel 
honden werden afgemaakt. Meer dan 60.000 mensen ondertekenden die petitie. 
Daarop kwam de toezegging dat de stad stopt met het ‘vang en maak af’-beleid 
en in plaats daarvan een humaan hondenpopulatiemanagementprogramma 
invoeren. 

Bovendien kreeg ons Roemeense educatieprogramma om verantwoord met 
honden om te leren gaan, goedkeuring van het ministerie van Educatie. Nu kan 
elke school in het land het gebruiken. 

Nederland 
Ook vanuit Nederland ondersteunden we de petitie aan de burgemeester van 
Constanta. Van de ruim 60.000 handtekeningen, haalden we er hier 33.808 op. 
Meer dan 56 procent. 

De petitie die we hielden in het kader van onze belangrijke ‘Fok off’-campagne 
in 2015, die gericht was aan Europarlementariërs, betaalde zich uit: op 25 
februari 2016 nam het Europees Parlement een motie aan tegen de illegale 
hondenhandel. Het is nu aan de Europese Commissie om duidelijk te maken hoe 
ze dit aan gaan pakken. 

2.3 Dieren in het wild 

Diervriendelijk toerisme 
Mensen houden niet alleen van dieren, maar ook van vakantie. Helaas worden 
wilde dieren hier regelmatig het slachtoffer van. Bijvoorbeeld omdat ze worden 
gebruikt voor kunstjes, als lastdier, of omdat het ‘leuk’ is om met ze op de foto te 
gaan. De lijst van dieren die hieronder lijden is eindeloos. We kennen het wrede 
verhaal van de olifantenritjes. En van de leeuwen die terecht komen in ‘canned 
hunting’ als ze zijn afgedankt in de zogeheten ‘knuffelfarms’. Dat betekent dat 
ze terecht komen in een omheinde omgeving waar deze tamme dieren een 
makkelijke prooi vormen voor mensen met geweren. Tijgers worden gedrogeerd 
voor selfies, struisvogels misbruikt voor ritjes, orang-oetans worden gekidnapt uit de 
jungle en in een boksring gezet. Wij willen af van al dat zogenaamde vermaak 
met wilde dieren. Wilde dieren horen in het wild. Wildlife. Not entertainers.

Het Europees 
Parlement nam een 

motie aan tegen 
illegale 

hondenhandel
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Internationaal
Eind april lanceerden we een publiekscampagne waarbij we Tripadvisor vroegen 
te stoppen met het profiteren en stimuleren van wrede attracties met wilde dieren. 
Dankzij 558.000 handtekeningen wereldwijd, waarvan 38.377 uit Nederland, 
kondigde het bedrijf een half jaar later aan te stoppen met de verkoop van 
kaarten voor attracties waar mensen direct contact hebben met wilde dieren. 
De organisatie beloofde bovendien betere voorlichting te gaan geven aan haar 
klanten. 

Tripadvisor was niet de enige. Het aantal reisorganisaties dat geen olifantenritten 
meer aanbiedt groeide van ruim tachtig naar over de honderd. Steeds meer van 
die organisaties beloven bovendien dat ook andere wilde dieren gaan profiteren 
van de verandering in beleid. 

Europa
Natuurlijk hebben we ook aandacht voor het leven van de olifanten die worden 
bevrijd uit hun helse omstandigheden. Daarom hebben we tijdens de ITB 
Berlijn, ‘s werelds grootste professionele reisbeurs, een informele werkgroep 
opgezet van reisorganisaties die gaan helpen olifantenkampen om te vormen tot 
olifantvriendelijke opvangplekken. 

Dankzij 558.000 
handtekeningen 
belooft Tripadvisor 

te stoppen met de verkoop van 
kaarten voor attracties met 
wilde dieren
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Nederland
In januari publiceerde de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisonder-
nemingen (ANVR) de diervriendelijke richtlijnen voor de Nederlandse reisbranche. 
Een mooie mijlpaal waar World Animal Protection jarenlang hard aan heeft 
meegewerkt. 

Dolfijnen
Bereikten we in Nederland in 2015 een verbod op het gebruik van wilde 
dieren in circussen, een belangrijke groep was daarvan uitgezonderd: dolfijnen. 
Die moeten nog steeds in betonnen bassins leven en op gezette tijden kunstjes 
vertonen. Een onthullend kijkje achter de schermen bood tv-programma Rambam.  

Wat deden wij? 
We benaderden bedrijven die kaartjes voor het Dolfinarium verkopen met het 
dringende verzoek hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en 
daarmee te stoppen. Met succes. Albert Heijn, HEMA, Spar, HG en Bolletje 
gaven aan geen kaartjes meer te verkopen. Nog niet iedereen kwam over de 
brug. Jumbo vroeg bedenktijd en ook van de ANWB en T-Mobile kwamen 
(nog) geen bevestigingen. Air Miles en Kruidvat weigerden. Sommige van deze 
bedrijven hadden wat publieke druk nodig: 15.311 mensen deden mee aan onze 
e-actie. Zij stuurden een e-mail aan de bedrijven.

Albert Heijn, Spar,  
HEMA, HG en 
Bolletje beloven geen 
kaartjes meer te verkopen voor 
het Dolfinarium. Mede dankzij 
mails van 15.3111 mensen. 



16q

We faciliteerden een bezoek van Ric O’: de voormalige trainer van Flipper. 
Hij is ’s werelds meest vooraanstaande pleitbezorger geworden van het niet in 
gevangenschap houden van dolfijnen. O’Barry bezocht zowel het dolfinarium 
als de Tweede Kamer en genereerde veel media-aandacht. Ook was hij te gast 
tijdens de speciale vertoning van de film The Cove die we in het Haags Filmhuis 
organiseerden.
In het najaar riepen we het dolfinarium op om enkele dolfijnen af te staan aan een 
dolfijnenopvang in Griekenland. Met name door verschillende optredens in het 
tv-programma Utopia bereikten we veel mensen met onze boodschap, wat tot een 
totaal van 10.055 petitietekenaars leidde.  

Overige dieren in het wild
Naast wilde dieren die worden misbruikt voor toeristisch vermaak, hebben we ons 
ingezet voor andere wilde dieren. Op het land deden we dat onder meer voor 
beren. En onder de naam ‘Sea Change’ pakken we problemen van dieren in het 
water aan. 

Internationaal
Visnetten en –lijnen die in zee terechtkomen, maken daar lang – eeuwen zelfs – 
slachtoffers: van walvissen tot zeehonden, van albatrossen tot zeeschildpadden, 
van vissen tot dolfijnen. In 2015 startten we het Global Ghost Gear Initiative 
(GGGI). Dit initiatief groeide in 2016 tot tachtig deelnemende organisaties. Door 
samen te werken met partners uit het bedrijfsleven en de overheid brengen we in 
kaart hoe groot het probleem van rondzwervend vistuig daadwerkelijk is en welke 
oplossingen uitkomst bieden.

In dit kader:
presenteerden we het probleem en de GGGI aan de UN Group of Friends of 
Oceans and Seas (GOFOS), een informele groep van veertig ambassadeurs bij 
de Verenigde Naties in New York;
organiseerden we een succesvol symposium op Wereld Oceanen Dag op het 
hoofdkantoor van de Verenigde Naties, waar acht landen steun aan gaven;
overtuigden we de FAO Committee on Fisheries (COFI) dat wereldwijde richtlijnen 
ontwikkeld moeten worden om vistuig te markeren, zodat het makkelijker terug te 
vinden is en verantwoordelijken kunnen worden aangesproken;
lukte het ons in een VN-resolutie een passage te laten opnemen waarmee het 
probleem internationale erkenning krijgt;
sponsorden we een workshop van de International Whaling Commission (IWC) 
om een overeenkomst te ontwikkelen voor samenwerking tussen Canada, de 
Verenigde Staten en Mexico voor het redden van walvissen die verstrikt zijn 
geraakt in spookvistuig;
ondernamen we in Canada, bij Pender Island in British Columbia, een 
schoonmaakactie waarbij ruim 2.000 kg spookvistuig werd verwijderd. 

In Zuid-Amerika slachten stropers nog steeds rivierdolfijnen af om ze als visaas te 
gebruiken. Wij gingen door met onze inzet voor deze dieren, die ook wel botos 
worden genoemd. Dat deden we onder meer in het onderwijs door negentig 

SPOOKVISTUIG
• Global Ghost Gear Initiative  
 groeide tot 80 organisaties;
• internationale erkenning van  
 het probleem;
• en in Canada 2.000 kg 
 spookvistuig verwijderd.
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leerkrachten te trainen en ons educatieprogramma naar 48 scholen te brengen, 
waardoor ruim 5.000 leerlingen zijn bereikt in het gebied. Ook de publieke druk 
wisten we te versterken: in 2016 tekenden 44.000 mensen onze petitie. 

Beren
In Pakistan redden we acht beren van de vreselijke beer-hondgevechten: zij zijn 
overgebracht naar het door ons ondersteunde opvangreservaat Balkasar. Daarbij 
werd ervoor gezorgd dat de eigenaars een alternatieve bron van inkomsten 
kregen om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Dertien geplande beer-
hondgevechten wisten we te voorkomen. Met de Punjab Provincial Wildlife 
Department bereikten we overeenstemming om alle in gevangenschap levende 
beren te laten microchippen, zodat de herkomst van de beren vastgelegd wordt. 
Op die manier ontstaat een nauwkeurig overzicht van welke beren er nog zijn en 
kunnen illegaal gehouden beren er makkelijk tussenuit gepikt worden. Zo kunnen 
we beter toewerken naar een eind van beren voor entertainment. 

Voor de galberen in Vietnam spanden we ons in voor betere wettelijke 
handhaving. Deze beren leven in miserabele omstandigheden en hun gal 
wordt afgetapt omdat het zogenaamd een medicinale werking zou hebben. 
Betere handhaving leidde tot confiscatie van in totaal vier beren die naar een 
berenopvang gingen. Een nieuw systeem van microchipping moet de komende 
jaren verdere resultaten afwerpen. 

44.000 mensen 
tekenden onze petitie 
ter bescherming van 

de rivierdolfijnen

8 beren
gered van 

beer-hondgevechten
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In Zuid-Korea richtten we ons op sterilisatie van galberen. Daar is inmiddels 99% 
van de dieren gesteriliseerd; nog 16 beren op twee berenfarms moeten deze 
operatie ondergaan. Dat betekent dat er geen nieuwe beren meer op berenfarms 
bijkomen en deze industrie binnen afzienbare tijd zal zijn verdwenen in Zuid-
Korea. 

In China deden we opinieonderzoek dat grote steun uitwees voor het stoppen met 
de galberenindustrie. Een invloedrijke denktank voor de overheid, de Development 
Research Centre of State Council (DRC), deed de aanbeveling berengalproductie 
uit te faseren. Per 2020 zou er een fokverbod moeten ingaan en binnen twintig 
jaar zou de industrie geheel moeten zijn verdwenen. 

Europa
In het Verenigd Koninkrijk maakte de Sea Change campagne ook meters. We 
boden financiële steun aan een training voor duikers, waar zij leerden hoe ze 
spookvistuig uit zee kunnen verwijderen. Aan een duikersgroep uit Cornwall 
verstrekten we een boot om spookvistuig uit zee op te halen. En we ondersteunden 
de Hillswick Wildlife Sanctuary in Shetland met hun reddingsoperaties voor 
wilde dieren die slachtoffer zijn geworden van spooktuig. Ook hielden 
we strandschoonmaakacties met enthousiaste supporters in Shetland. We 
verwijderden 3.000 kg aan lijnen en netten, bovenop 26.500 kg ander 
zwerfafval! 

Daarnaast betaalde onze politieke lobby zich uit: de Engelse overheid verzekerde 
voor vier jaar financiële steun voor de National Wildlife Crime Unit (NWCU), 
én voor een extra functie die gericht is op de online-handel in wilde dieren en 
producten die afkomstig zijn van wilde dieren. 

99%
 van de galberen op 

berenfarms in 
Zuid-Korea 

gesteriliseerd!

STRANDSCHOONMAAK
SHETLAND
• 3.000 kg lijnen en netten;
• 26.500 kg ander zwerfafval.
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Ook in Europa deden we goed werk voor beren: we konden er zeven redden en 
overbrengen naar het door ons ondersteunde berenreservaat in Roemenië. 

Nederland
De aandacht van ons Nederlandse kantoor ging wat betreft de wilde dieren 
vooral uit naar de campagne ‘Wildlife. Not entertainers’. 

2.4 Dieren in rampsituaties 

Een belangrijke pijler van ons werk is het hulp bieden aan dieren die getroffen 
worden door natuurrampen. 

Internationaal
We waren actief in tien landen en gaven directe hulp aan meer dan 600.000 
dieren:

Dzud in Mongolië (januari) – 254.880 dieren geholpen
Droogte in Ethopië (februari) – 6.000 dieren geholpen
Droogte in Thailand (maart) – 12.880 dieren direct 
Overstromingen in Argentinië (april) – 23.160 dieren geholpen
Aardbeving in Ecuador (april) – 21.000 dieren geholpen
Overstromingen in India (aug.) – 11.460 dieren geholpen
Orkaan ‘Matthew’ in Haïti (september) – 100.000 dieren geholpen
Tyfoon ‘Haima’ in de Filippijnen (oktober) – 76.000 dieren geholpen
Orkaan ‘Otto’ in Costa Rica (november) – 97.850 dieren geholpen

Bovendien verzorgden we in een aantal landen een training om mensen voor te 
bereiden op rampsituaties. Dat deden we, net als in 2015, in Mexico, Kenya en 
India. 

 
2.5 Lobby en beleidsbeïnvloeding

Een belangrijke manier om dieren te helpen, is ervoor te zorgen dat wetgeving 
en ander beleid het welzijn van dieren bevordert. Dat doen we specifiek in het 
kader van onze campagnes, maar ook meer in algemene zin. Wereldwijd, op 
het niveau van Europa én in Nederland. Het is werk dat vooral bestaat uit het 
deelnemen aan lange vergaderingen, lobbygesprekken voeren, suggesties doen 
voor beleidsdocumenten, brieven schrijven en contacten leggen.

Internationaal
17 oktober was een belangrijke dag: de algemene vergadering van de VN 
Commissie voor Wereldvoedselzekerheid in Rome nam beleidsaanbevelingen aan 
voor duurzame veehouderij waarin dierenwelzijn een belangrijk onderwerp is. Het 
was het resultaat van een tweejarig proces waaraan we – vanuit het Nederlandse 
kantoor – hard hebben meeonderhandeld. Het was voor het eerst dat de 
Verenigde Naties zulke concrete dierenwelzijnsaanbevelingen deden. Dankzij dit 
resultaat zouden landen zich niet meer af moeten vragen óf ze dierenwelzijn in 

Directe hulp aan 

600.000
 dieren tijdens 
natuurrampen!
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hun voedselproductiebeleid meenemen, maar hóe ze dat gaan doen. 

Er kwam nog een ander belangrijk beleidsdocument gereed in 2016: de 
Guidance on responsible agricultural supply chains van de Food and Agriculture 
Organization (FAO) en de OESO. Wij hadden zitting in de bijbehorende 
adviesraad. 

Het was ook het jaar waarin de ISO technische specificatie voor dierenwelzijns-
management in de veehouderij gereedkwam, iets waar we ook aan hebben 
bijgedragen. Het gaat om een hulpmiddel dat bedrijven kunnen gebruiken 
dierenwelzijn beter te borgen en te verbeteren. 

Een belangrijk resultaat was de totstandkoming van de indicatoren voor het Sendai 
Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030. Dit is een internationaal 
kader van de Verenigde Naties dat landen helpt de risico’s die natuurrampen 
met zich meebrengen te verminderen. In 2015 hadden we al bereikt dat dit 
Framework aandacht aan dieren in de veehouderij besteedt, nu hebben we 
tevens bewerkstelligd dat dit een doorvertaling heeft gekregen naar het niveau 
van de indicatoren, essentieel voor een effectieve implementatie als het op dieren 
aankomt. 

Drie invloedrijke landen in Afrika - Ghana, Nigeria en Kenia – verklaarden ons 
initiatief voor de totstandkoming van een Universele Verklaring voor Dierenwelzijn 
te ondersteunen. 

Omdat de wereldhandel grote gevolgen kan hebben voor het welzijn van zowel 
dieren in de vee-industrie als wilde dieren, zijn we ook in 2016 op dat vlak 
weer actief geweest. Ons eerdere werk voor de Trans-Pacific Partnership, een 
multilateraal handelsverdrag van twaalf landen, werd echter tenietgedaan door 
de verkiezing van Donald Trump als president van de Verenigde Staten. Ook de 
onderhandelingen voor TTIP, het handelsverdrag tussen de EU en de VS, kwamen 
daardoor in de ijskast te staan. 

Europa
Personele omstandigheden maakten 2016 op Europees niveau voor onze lobby 
en beleidsbeïnvloeding een slecht jaar. Door de reorganisatie verdween een van 
onze twee medewerkers. De ander, Tania Raguz, kwam in de greep van een 
fatale ziekte. Eind oktober overleed ze. We missen haar immens.     

Nederland
World Animal Protection levert al jaren de voorzitter van de Dierencoalitie. De 
leden van de Dierencoalitie werden wekelijks op de hoogte gehouden van de 
actuele politieke ontwikkelingen in Den Haag op het gebied van dierenwelzijn. 
Naast gesprekken met ambtenaren en politici – waaronder staatssecretaris 
Martijn van Dam – verzond de coalitie 12 lobbybrieven en organiseerde een 
themabijeenkomst over het beïnvloeden van de rijksbegroting. In voorbereiding 
op de verkiezingen van maart 2017, kregen de programmacommissies van 
de politieke partijen advies over wat ze in hun verkiezingsprogramma voor 

We werkten mee 
aan belangrijke 
documenten en 
programma’s die 
het welzijn van 
dieren wereldwijd 
verbetert.
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dierenwelzijnsspeerpunten zouden kunnen opnemen. Met GroenLinks en de 
VVD waren daarover bovendien gesprekken – het laatste zonder resultaat, maar 
met name in de programma’s van D66 en GroenLinks schemerde de input van 
de Dierencoalitie goed door. De inzet om dierenwelzijn beter te integreren in 
overheidsbeleid op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen moet 
in 2017 zijn vruchten gaan afwerpen.  

Daarnaast was World Animal Protection zeer actief in het proces om te komen 
tot een MVO-convenant in de verzekeringssector. Dat moet ertoe leiden 
dat verzekeraars in hun beleggingen veel meer rekening gaan houden met 
dierenwelzijn. Gesprekken en onderhandelingen daarover startten in het najaar en 
de verwachting is dat deze in de eerste helft van 2017 tot resultaat leiden. 


