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Controleurs publiceren een achtergronddocument over 
dierenwelzijnsmaatregelen van de EU 
De Europese Rekenkamer (ERK) publiceert vandaag een achtergronddocument over EU-
maatregelen die zijn genomen om te bewerkstelligen dat de wetgeving op het gebied 
van dierenwelzijn wordt nageleefd en om de coördinatie te verbeteren tussen 
activiteiten op het gebied van dierenwelzijn en het gemeenschappelijk landbouwbeleid. 
Achtergronddocumenten verschaffen informatie over een lopende controletaak en 
volgen op de bekendmaking van de controle. Ze zijn bedoeld als bron van informatie 
voor degenen die geïnteresseerd zijn in het te controleren beleid en/of de te controleren 
programma’s. Ter bevordering van een meer interactieve aanpak is in elk document een 
paragraaf opgenomen waarin de geïnteresseerde partijen worden uitgenodigd om 
contact op te nemen met het controleteam via een speciaal e-mailadres. 

Het document van vandaag is gebaseerd op werkzaamheden die zijn verricht in het kader 
van een lopende controle van de doeltreffendheid van EU-maatregelen op het gebied van 
dierenwelzijn. De controle is beperkt tot dieren op landbouwbedrijven, waarop de meeste 
EU-wetgeving van toepassing is. Er zijn naar schatting 4,5 miljard mestkippen, legkippen 
en kalkoenen in de EU en ongeveer 330 miljoen koeien, varkens, geiten en schapen. 
Behalve op het leven van dieren op landbouwbedrijven zal de controle ook gericht zijn op 
het vervoer en de slacht.  

Voor de periode 2014-2020 bedroegen aan “dierenwelzijnsbetalingen” toegewezen EU-
middelen voor plattelandsontwikkeling ongeveer 1,5 miljard euro. De maatregelen zijn 
bedoeld om hogere welzijnsniveaus aan te moedigen die zowel EU- als nationale 
minimumvereisten overstijgen. 

De controle omvat controlebezoeken in vijf lidstaten: Roemenië, Polen, Frankrijk, Italië en 
Duitsland. De controle wordt geleid door ERK-lid Janusz Wojciechowski en de publicatie 
van het verslag wordt eind 2018 verwacht. 
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