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Strategische visie Dierenbescherming

Strategische koers Dierenbescherming 2025

Samen naar een vanzelfsprekend diervriendelijk Nederland

Het aandeel van dierlijke producten met het Beter Leven keurmerk

binnen de totale vleesconsumptie is substantieel toegenomen.

Impact en omvang van het Beter Leven keurmerk zijn 

substantieel uitgebreid.



Deltaplan veehouderij
Goed voor mensen 
Goed voor dieren

• Naar een duurzame veehouderij in 2050

• Een veehouderij waarin het dier centraal staat

• Gericht op stakeholders: boeren, politiek, retail, burgers.

• Maar ook betrokkenen rondom de veehouderijsector

• 4 transitiepaden:
– Diervriendelijker en integraal duurzaam

– Naar waarderende omnivoren

– Samenwerking in vaste, korte ketens

– Kwaliteitsproductie voor een zelfvoorzienende regio

3https://www.deltaplanveehouderij.nl/



4

Integraal duurzaam 
ontworpen stallen

Meer keuzevrijheid

Goede bedwelming 
voor alle dieren

Geen onverdoofde
slacht

Robuuste dieren

Zoveel mogelijk 
dubbeldoel

Transport is 
geminimaliseerd

Alle personen 
die met dieren 
omgaan zijn 
bekwaam

Ingrepen zijn 
niet meer nodig

Dier 
2050
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Minimale 
broeikasgasemissies uit 

veehouderij

Voer reststromen en/of 
van dichtbij

Schone lucht uit 
stallen

Landschappelijk 
ingepaste bedrijven

Veehouderij draagt bij 
aan biodiversiteit

Gesloten 
mestkringlopen

Milieumaatregelen 
dragen ook bij aan 

dierenwelzijn

Energieneutrale of 
-leverende 
bedrijven

Milieu en 
natuur 
2050



Consumenten

• Het Beter Leven keurmerk blijft het meest bekende 
keurmerk *

– 32% spontane bekendheid 

94% geholpen bekendheid

– belang Beter Leven keurmerk op dierlijke producten: 
63% (zuivel) – 72% (kip)

• Keurmerken helpen om betere keuzes te maken (61%) *

• Duurzaamheidsfactoren zijn belangrijk, *

mate van dierenleed scoort het hoogst (69%)

*Motivaction, 2021 *Future of Food Institute, 2021 *Deloitte, 2022



Beter Leven week

• Campagnethema: RUIMTE

• Prijzen voor campagne RUIMTE: 

SAN Accent en Esprix Award



Beter Leven zuivel

• In 2019 is de eerste zuivel met 1 ster Beter Leven 
keurmerk geïntroduceerd.

• Ontwikkelingen Beter Leven zuivel

– Uitbreiding assortiment 1 ster Beter Leven zuivel 
bij Jumbo

– De eerste biologische kaas met 3 sterren Beter 
Leven keurmerk bij Lidl

– Binnenkort introductie 1 ster Beter Leven kaas

Praktijkbedrijf Aeres Hogeschool Dronten 



Zuivelenquête 2022

• Consumenten weten weinig over de leefomstandigheden 
van melkrunderen en keurmerken.

• Ze hebben een positief beeld over welzijn melkrunderen.
• Prijs en datum staan bovenaan.
• Keurmerk en/of biologisch op 4e en 5e plaats.



Zuivel in Beter Leven week
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Vleeskuikens

• In 2023 alle (verse) kip 1 ster Beter Leven keurmerk.

• Groei aantal bedrijven met Beter Leven keurmerk, minder vleeskuikens per stal.

• Belemmeringen vergunningverlening voor bouw overdekte uitloop:
– Milieuregelgeving: gestoeld op intensivering en productieverhoging (RAV)

– Uitspraak Raad van State: intrekking vergunning twee typen emissiearme vloeren 

– Gemeenten én pluimveehouders zijn terughoudend

• Marktprogramma Verduurzaming Dierlijke producten
– Duurzamere marktinitiatieven van ketens ondersteunen met kennis, 

onderzoek en voorlichting in alle afzetkanalen

– Gefinancierd door LNV

– Samenwerking in groep ScaleUp vleeskuikens: 

LNV, CBL, LTO, Nepluvi, Nevedi, ketenregisseurs, Dierenbescherming:

transitie ondersteunen door onderzoek, voorlichting en ondersteuning vergunningverlening
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Waar brengt ons dit?

• Historische kans op diervriendelijker veehouderij.
• Het is een praktijkgerichte invulling van overheidsbeleid.
• Samenwerking in de (kortere) keten.
• Meer zekerheid voor veehouders.
• Nederland loopt voorop in internationale ontwikkelingen 

(dierenwelzijnslabelling en duurzaamheid).
• Markt gestuurd.
• Internationale ontwikkelingen volgen.

Dierenwelzijn als integraal onderdeel van de marktgerichte verduurzaming
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Werken aan verbetering en vernieuwing

• Basis voor beleid Beter Leven keurmerk:
– Doelen Strategische Visie Dierenbescherming

– Inhoudelijke doelen Deltaplan Veehouderij

• Beter Leven keurmerk als instrument voor 
diervriendelijker veehouderij

• Innovaties

• Verbreden Beter Leven keurmerk met natuur- en 
milieucriteria

• Uitbreiding Beter Leven keurmerk zuivel

• Beter Leven keurmerk in Foodservice




