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Welkom bij onze eerste nieuwsbrief

Jaargang 2021, Nummer 1, 21 september 2021

Alstublieft, de eerste nieuwsbrief van de Raad voor Dierenaangelegenheden. Wij
zijn een onafhankelijke raad van deskundigen die de minister van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit gevraagd of op eigen initiatief adviseert.
Via deze nieuwbrief willen we u op de hoogte houden van onze belangrijkste
werkzaamheden en adviezen. U kunt deze e-brief ieder kwartaal van ons
verwachten.
Ook via onze website en de sociale media Twitter en LinkedIn blijft u op de hoogte
van onze adviezen, opinies en werkzaamheden.

Dierenwelzijn is blinde vlek
"Dierenwelzijn is een blinde vlek" was een gevleugelde uitspraak van RDAvoorzitter Jan Staman tijdens het in juni 2021 gehouden EurSafe congres. RDA-lid
Franck Meijboom en Jan Staman vragen zich af hoe het toch komt dat het
onderwerp dierenwelzijn ondersneeuwt in discussies over een circulaire
landbouw. In een vijf-pagina paper geven zij oplossingsrichtingen voor deze
leemte.

Lees de paper

Jaarverslag 2020 geeft kijkje in onze keuken
In het jaar 2020 zijn twee nieuwe zienswijzen afgerond: de zienswijze
"Dierenwelzijn in de kringlooplandbouw" en de zienswijze "Zorg voor het jonge
dier". U kunt in het jaarverslag ook lezen waar we momenteel druk mee bezig zijn.
Bent u nieuwsgierig geworden?

Lees het jaarverslag 2020

Onze werkagenda: vierde kwartaal 2021
De Raad werkt op dit moment aan diverse zienswijzen. Het komende kwartaal
kunt u drie zienswijzen van ons verwachten: de zienswijzen over een dierwaardige
veehouderij, een zeer actueel thema in de discussies over de aangepaste Wet
Dieren, en een zienswijze over wildopvang. Voor het advies wildopvang heeft de
minister van LNV ons gevraagd vooral te kijken naar de vraag of en hoe een
hulpbehoevend wild dier moet worden geholpen en door wie. En verder nog een
zienswijze over dierenwelzijn in verschillende bestuurslagen. Hierin onderzoeken
wij welke mogelijkheden en belemmeringen gemeentelijke, provinciale,
functioneel bestuurlijke en landelijke portefeuillehouders dierenwelzijn ervaren bij
het formuleren en uitvoeren van dierenwelzijnsbeleid.

Wilt u weten waar de Raad in 2022 aan gaat werken?

Lees meer

Wilt u de nieuwsbrief blijven ontvangen?

Via onze nieuwsbrief wordt u elk kwartaal geinformeerd over de verschenen
adviezen en ander nieuws vanuit de Raad voor Dierenaangelegenheden.
Heeft u een vraag aan de Raad voor Dierenaangelegenheden of wilt u zich
uitschrijven? U kunt een mail sturen naar info@rda.nl

Volg de Raad voor Dierenaangelegenheden op Social Media

Volg ons op LinkedIn

Volg ons op Twitter
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