
KNMvD TOEKOMSTVISIE INTENSIEVE VEEHOUDERIJ 

Het Bestuur van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde 
heeft de volgende visie op de toekomst van de intensieve veehouderij in Nederland. 
 
In Nederland, met zijn agrarische traditie, is er plaats voor een gezonde en duurzame 
veehouderij, mits: 
 

 het non -vaccinatiebeleid wordt afgeschaft, 
 er duidelijke voorwaarden worden gesteld aan de eigen verantwoordelijkheid 

van belanghebbenden, 
 voor de volksgezondheid het hoge beschermingsniveau wordt gehandhaafd 

en een heldere verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheid, bedrijfsleven 
en burger wordt neergelegd. 

 
Een toekomst die is gebaseerd op het vertrouwen op eigen verantwoordelijkheid kan 
niet zonder toezicht, controle en harde sancties tegen overtreders. De exclusieve 
kerntaken van de veterinaire beroepsgroep spelen in de toekomst van de intensieve 
veehouderij een cruciale rol. 
 
Non - vaccinatiebeleid 
 
Uit oogpunt van dierenwelzijn en maatschappelijke acceptatie is het afschaffen 
van het EU non - vaccinatiebeleid een voorwaarde om de intensieve 
veehouderij in Nederland in stand te houden. 
 
Met het oog op de volksgezondheid/voedselveiligheid zijn er geen problemen met de 
consumptie van producten afkomstig van gevaccineerde dieren. Bij de toelating 
worden deze beschermingsmiddelen immers op veiligheid voor de mens beoordeeld. 
Van de overheid mag een maximale inspanning worden verwacht om de EU 
richtlijnen betreffende het non - vaccinatiebeleid af te schaffen en ook de consumptie 
van c.q. de handel in producten van tegen “lijst A ziekten” gevaccineerde dieren 
mogelijk te maken. 
 
Voorwaarden verantwoordelijkheid veehouderij 
 
Uit oogpunt van de garantie voor dierenwelzijn en diergezondheid dienen de 
punten zoals verwoord in artikel 3 van de Gezondheids- en Welzijnswet voor 
Dieren als randvoorwaarden voor dierlijke voedselproductie te worden 
gehanteerd. 
 
De huidige EU regelgeving (Richtlijn 98/58/EG) biedt voldoende basis om het welzijn 
van voor landbouwdoeleinden gehouden dieren te beschermen. Hier horen echter 
wel duidelijke randvoorwaarden bij. Om aan de eigen verantwoordelijkheid van de 
houder sturing te geven dienen de randvoorwaarden zoals verwoord in artikel 3 van 
de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren als voorwaarden voor dierlijke 
voedselproductie te worden gehanteerd. 
In verschillende sectoren van de huidige en toekomstige intensieve veehouderij zijn 
de eigenaar en de houder vaak twee verschillende rechtspersonen. Een juiste en 
transparante verantwoordelijkheidsverdeling is van groot belang. Voor de eigenaar is 
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dan helder waar de verantwoordelijkheid ligt en wat de consequenties voor zijn / haar 
dieren zijn.  
 
Door het stellen van voorwaarden wordt de verantwoordelijkheid voor de 
administratieve lasten, de controle en de kosten automatisch daar gelegd waar ze 
hoort en hoeft de overheid slechts toezicht te houden. 
 
Volksgezondheid / voedselveiligheid 
 
Ook in de toekomst mag de burger verwachten dat de intensieve veehouderij 
een veilig en verantwoord product levert. 
 
Een heldere verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheid, bedrijfsleven en burger 
is neergelegd in het Witboek Voedselveiligheid. De voorstellen in het Witboek dienen 
als basis te worden gehanteerd. Het bedrijfsleven dient aantoonbaar te maken, hoe 
de kwaliteit van de producten geborgd is en welke zaken er gegarandeerd worden.  
 
Een goed zicht op en controle van gevaren, risico's en blootstelling dient uitgewerkt 
te worden om tot een evenwichtige, verantwoorde en transparante borging van de 
volksgezondheid / voedselveiligheid te komen. 
 
De rol van de veterinaire beroepsgroep. 
 
De dierenarts is onafhankelijk en vervult onmiskenbaar een ketenbrede rol. 
 
De dierenarts is pleitbezorger en bewaker van het dierenwelzijn, de diergezondheid 
en de volksgezondheid. Deze exclusief veterinaire kerntaken, inclusief het 
voorschrijven van receptplichtige middelen, zijn onmisbaar in de diverse werkvelden 
in de dierlijke voedselproductieketen. Daarbij staat de dierenarts niet in de keten 
maar op alle niveaus naast de ketens. Onafhankelijkheid en autonomie zijn daarbij 
alleen te garanderen als alle partijen staan voor hun eigen verantwoordelijkheid.  
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