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EU-actie inzake dierenwelzijn: dicht de kloof tussen 
ambitieuze doelstellingen en uitvoering ter plaatse, 
zeggen controleurs 
Volgens een nieuw verslag van de Europese Rekenkamer is EU-actie inzake dierenwelzijn in 
belangrijke opzichten succesvol geweest, maar blijven er tekortkomingen bestaan met betrekking 
tot landbouwdieren. De Commissie heeft richtsnoeren uitgebracht over de wijze waarop dieren 
moeten worden vervoerd en geslacht en over het welzijn van varkens, maar er spelen nog kwesties 
met betrekking tot de wijze waarop die ter plaatse worden uitgevoerd. De lidstaten geven in het 
algemeen gevolg aan aanbevelingen van de Europese Commissie, maar het duurt soms lang voordat 
ze dat doen, aldus de controleurs. 

De normen van de EU op het gebied van dierenwelzijn behoren tot de strengste ter wereld; ze 
omvatten regels inzake het fokken, vervoeren en slachten van landbouwdieren. Het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) koppelt landbouwbetalingen aan minimumniveaus van 
dierenwelzijn, terwijl het beleid voor plattelandsontwikkeling landbouwers aanmoedigt hogere 
normen na te streven. In de periode 2014-2020 hebben 18 lidstaten 1,5 miljard EUR toegewezen aan 
dierenwelzijnsbetalingen in het kader van plattelandsontwikkeling. 

Om de controle van het welzijn van landbouwdieren en de algehele uitvoering van de EU-strategie 
voor dierenwelzijn te onderzoeken, hebben de controleurs vijf lidstaten bezocht: Duitsland, Frankrijk, 
Italië, Polen en Roemenië. Ze concludeerden dat EU-optreden succesvol was op bepaalde gebieden, 
maar dat er nog steeds tekortkomingen bestonden wat betreft de naleving van minimumnormen. Er 
is ruimte om de coördinatie met cross-compliancecontroles te verbeteren en er kan beter gebruik 
worden gemaakt van het GLB om hogere normen op het gebied van dierenwelzijn te bevorderen. 

“Dierenwelzijn is een belangrijke kwestie voor EU-burgers”, aldus Janusz Wojciechowski, het lid van 
de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor het verslag. “De Europese Commissie is 
proactief tegemoet gekomen aan de bezorgdheid van belanghebbenden, maar we moeten nog steeds 
de kloof dichten tussen ambitieuze doelstellingen en praktische uitvoering.” 

De Commissie heeft zowel richtsnoeren als handhaving gebruikt om naleving te realiseren. Zij is 
succesvol geweest op belangrijke gebieden, met name wat betreft de groepshuisvesting van zeugen 
en het verbod op kooien die de bewegingsvrijheid van legkippen belemmeren. De Commissie en de 
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lidstaten hebben gewerkt aan richtsnoeren om het begrip en de toepassing van wettelijke vereisten te 
verbeteren en hebben deze op grote schaal verspreid. De bezochte lidstaten volgden in het algemeen 
de aanbevelingen van de Commissie, maar het duurde soms lang voordat ze deze uitvoerden.  

Op sommige gebieden bestaan volgens de controleurs nog steeds tekortkomingen, met name met 
betrekking tot het routinematig couperen van staarten, de niet-inachtneming van regels voor het 
vervoer over lange afstanden en het vervoer van ongeschikte dieren, en het gebruik van 
bedwelmingsmethoden bij het slachten.  

De officiële controlesystemen van lidstaten zijn een essentiële factor. De controleurs troffen goede 
praktijken aan, vooral met betrekking tot de consistentie van officiële inspecties, maar constateerden 
ook dat er meer nadruk moet worden gelegd op gebieden en exploitanten met een hoger risico op 
niet-naleving. De lidstaten kunnen de informatie die tijdens interne controles en bij de behandeling 
van klachten is verkregen, beter benutten om hun beheer van dierenwelzijnsbeleid te verbeteren.  

De lidstaten hebben in het algemeen passende regelingen ingevoerd voor cross-compliancecontroles 
met betrekking tot dierenwelzijn, aldus de controleurs. Er is echter ruimte om de coördinatie met 
officiële inspecties te verbeteren. Er waren ook gevallen waarin de sancties die de betaalorganen 
hadden opgelegd, niet in verhouding stonden tot de ernst van de onregelmatigheden. 

De controleurs doen een aantal aanbevelingen aan de Europese Commissie die gericht zijn op het 
verbeteren van haar beheer van dierenwelzijnsbeleid. Ze betreffen het strategisch kader voor 
dierenwelzijn, doeltreffender handhaving, richtsnoeren inzake naleving, het versterken van het 
verband tussen het cross-compliancesysteem en dierenwelzijn en acties om dierenwelzijn beter aan 
te pakken door middel van het beleid voor plattelandsontwikkeling. 

Noot voor de redactie 

De veehouderijsector in de EU maakt 45 % van de totale landbouwactiviteiten uit, genereert jaarlijks 
een output van 168 miljard EUR en is goed voor ongeveer 4 miljoen banen. Gerelateerde sectoren 
(melk- en vleesverwerking, veevoeder) genereren een jaarlijkse omzet van ongeveer 400 miljard EUR. 
De consistente toepassing van dierenwelzijnsnormen helpt in deze sectoren een gelijk speelveld te 
creëren. 

De ERK presenteert haar speciale verslagen aan het Europees Parlement en de Raad van de EU, 
alsmede aan andere geïnteresseerde partijen zoals nationale parlementen, belanghebbenden uit het 
bedrijfsleven en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. De overgrote meerderheid 
van de aanbevelingen die we doen in onze verslagen wordt in de praktijk omgezet. Dit hoge niveau 
van acceptatie onderstreept het nut van ons werk voor burgers van de EU. 

Speciaal verslag nr. 31/2018 ““Dierenwelzijn in de EU: het dichten van de kloof tussen ambitieuze 
doelstellingen en praktische uitvoering” is in 23 EU-talen beschikbaar op de website van de ERK 
(eca.europa.eu). 
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