JAARVERSLAG 2021

koepelorganisatie voor de belangen van dieren en diervriendelijke consumenten

Ook in 2021 maakte uw steun een verschil voor dieren
èn diervriendelijke consumenten

Organisatie
We staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden met nummer 27175747 met als
statutaire zetel Utrecht.
Ons RSIN nummer is: 8073.71.440
In de jaren “80 begonnen in de regio Rijnmond als ‘Werkgroep Diervriendelijk Rotterdam’ werd
uiteindelijk Een DIER Een VRIEND als stichting opgericht op 17 november 1998. Begin 2020 is daar als
koepelnaam Diervriendelijk Nederland aan toegevoegd.
Ons bescheiden kantoor is gevestigd in Den Haag, waar we ook de secretariaten voeren voor Een DIER
Een VRIEND, Stg. voor de Afschaffing van Dierproeven, International Animal Rescue Nederland, Stg.
Dier & Werk en waar ook de Dierenrechten Alliantie en nog enkele stichtingen gevestigd zijn.
Door ons werk maken we niet altijd overal vrienden en we publiceren uit veiligheidsoverwegingen ons
kantooradres daarom niet publiekelijk.

We zijn als volgt bereikbaar:
Diervriendelijk Nederland
Postbus 93029
2509 AA Den Haag
www.diervriendelijk.nl
info@diervriendelijk.nl
Tel: 070 3833 699
iban NL13 TRIO 0197 6203 29

Bestuur
In 2021 bestond het bestuur van Diervriendelijk Nederland | Een DIER Een VRIEND uit:
voorzitter/penningmeester A.J. van Steijn, mede-oprichter
secretaris A.P. Koenen
lid S.J. Toetenel
Tevens is in 2021 J.A.J. Steenbergen-Nijenhuis toegetreden als lid van het bestuur.
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Dankwoord
December 2021
Lieve donateurs, dierenvrienden,
U steunt Diervriendelijk Nederland, stichting Een DIER Een VRIEND en/of de Stichting voor de
Afschaffing van Dierproeven met losse giften of via ons periodieke programma. Hiervoor willen wij u
hartelijk danken - zonder uw steun kunnen we ons belangrijke werk voor de dieren niet doen. In dit
verslag tonen we u graag waarvoor we uw steun in 2021 hebben kunnen inzetten.
We werken aan een maatschappij waarin dieren vrij en in een diervriendelijke natuurlijke omgeving
kunnen leven. Het doel van Diervriendelijk Nederland is dat dieren niet meer hoeven lijden. We streven
naar een diervriendelijke samenleving. Daarom willen wij onder meer dat de rechten van dieren in de
grondwet worden opgenomen, en er een minister verantwoordelijk wordt voor dierenwelzijn zonder
daarnaast met handel of boerenbelangen belast te zijn. Diervriendelijk Nederland komt op vreedzame
wijze op voor de rechten van dieren, door ons in te zetten tegen alle vormen van dierenleed. Vele
miljoenen dieren hebben dagelijks de hulp nodig van dierenvrienden. Wij doen dit door mensen positief
te motiveren diervriendelijke keuzes te maken, bedrijven en overheden voor te lichten over het voeren
van diervriendelijk beleid, campagnes te voeren richting bedrijven die geen diervriendelijk(er) beleid
willen aannemen en door ons in te zetten voor meer diervriendelijke producten op de markt.
Met een relatief klein team van enthousiaste mensen en diverse samenwerkingsverbanden - zowel
landelijk als internationaal - en waarbij we gebruik maken van zoveel mogelijk vrijwilligers, stellen wij
dagelijks vele dieronvriendelijke situaties aan de kaak in de media, met campagnes, op social media,
richting de politiek en controle- en/of handhavingsinstanties, in rechtsgedingen en bij bedrijven en
organisaties die zich schuldig maken aan dierenleed. Met een bescheiden kantoor zijn we in staat
enorm veel te kunnen doen, en we zijn trots dat we er voor de dieren kunnen zijn! De oprichters van
Diervriendelijk Nederland hebben reeds heel hun volwassen leven ten dienste van de dieren gesteld.
In 2021 hebben we ons zoals ieder jaar volop ingezet om onze doelstellingen te realiseren, ondanks een
beperkt budget. We vinden werken aan de doelstellingen van groter belang dan dagelijks bezig zijn met
het verwerven van fondsen. Ons financieel verslag publiceren we apart van ons 'activiteitenverslag'.
We krijgen geen steun van de overheid - als je dieren misbruikt krijg je dat wel. Diervriendelijk
Nederland is dus afhankelijk van giften door donateurs, fondsen en zusterorganisaties. Alle beetjes
helpen ons ons werk te kunnen doen, en wij zijn even dankbaar voor de grote als voor de kleine giften.

Hartelijk dank voor uw steun!
Adrie van Steijn, voorzitter & mede-oprichter
Diervriendelijk Nederland
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Werkwijze
Diervriendelijk Nederland werkt het liefst op gebieden met zo groot mogelijk resultaat, ook wel ‘effectief
altruïsme’ genoemd. De activiteiten en effecten van ons werk zijn in dit jaarverslag te lezen. We delen
de uitvoering van onze statutaire doelstelling in zeven werkgebieden in, waarin alle vormen van
dierenleed te categoriseren zijn:
●
●
●
●
●
●
●

dieren voor voeding
dieren voor kleding
dieren in laboratoria
dieren ter amusement
dieren in het wild
dieren thuis
de belangen en rechten van diervriendelijke consumenten

We doen op verschillende manieren veel aan voorlichting richting burger, bedrijfsleven en politiek,
voeren campagnes en ook steunen we diverse directe dierenhulp projecten en informeren consumenten
over de oplossing voor al het dierenleed: diervriendelijk leven en de verhouding tot de klimaatcrisis waar
we in verkeren, waartoe voor het grootste deel wordt bijgedragen door de vleesindustrie.

Samenwerking
We geloven in doeltreffend werken met effectieve resultaten en werken daarom samen met andere
dierenbelangenorganisaties, zowel naast elkaar als in diverse samenwerkingsverbanden, projecten en
coalities waaronder de Open Wing Alliance, Comité Dierennoodhulp, GAIA, Ric O’Barry’s Dolphin
Project, Empty the Tanks Day, Go Palm Oil Free, Jakarta Animal Aid Network, voorheen de European
Coalition to End Animal Experiments en daaropvolgend Cruelty Free Europe en de partners daarin,
onder meer ten behoeve van de Humane Cosmetics Standard (het internationale ‘Leaping Bunny’
keurmerk voor dierproefvrije cosmetica), Global Food Partners, Dolfinariumvrij Nederland, Stichting Dier
& Werk, Stichting voor de Afschaffing van Dierproeven, dominee drs. Hans Bouma en specifiek de
Vredesdienst voor Dieren jaarlijks in de week voor kerst. Na een incident met een geweldpleger bij een
van onze activiteiten hebben we de samenwerking met Animal Rights voor voorlopig beëindigd.

Geweldloos en a-politiek
Diervriendelijk Nederland is een actieve organisatie voor de bescherming van de rechten van dieren en
diervriendelijke consumenten. De werkwijze van Diervriendelijk Nederland kenmerkt zich door het in de
publiciteit brengen van dierenmishandeling en deze op alle mogelijke legale manieren te bestrijden.
Onze campagne afdeling Een DIER Een VRIEND voert hiertoe vreedzaam spraakmakende campagnes
en acties en we zetelen om doeltreffend te werken in diverse nationale en internationale coalities en
samenwerkingsverbanden.
Daarnaast geeft Diervriendelijk Nederland voorlichting aan het publiek en is continu in gesprek met
politiek en bedrijfsleven om zo de doelstellingen onder de aandacht van politici en beleidsmakers te
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brengen. Diervriendelijk Nederland acht zich daarbij niet gebonden aan enige politieke partij, kleur,
persoon of ideologische overtuiging.
Bij activiteiten van Diervriendelijk Nederland ligt de aandacht bij dieren en het verschrikkelijke leed dat
dieren aangedaan wordt. Dierenvrienden (en zo ook hun vijanden) zijn te vinden onder zowel links- als
rechts georiënteerde personen en bij alle politieke richtingen, het opkomen voor de rechten van dieren
heeft geen politieke kleur. Het maakt een dier niet uit wie het is die bereid is hen te helpen, welke kleur
of geloof die heeft of waar die vandaan komt.
Diervriendelijk Nederland is tegen iedere vorm van geweld richting mens en dier. Uitingen, op welke
manier dan ook, die strijdig zijn met bovenstaande basisprincipes worden bij Diervriendelijk Nederland
en de bij ons aangesloten initiatieven niet getolereerd. Diervriendelijk Nederland is zowel tegen
speciesisme als fascisme. Het bestuur behoudt zich het recht voor zo nodig maatregelen te nemen om
zorg te dragen dat het beleid en het imago van de organisatie stand houdt.
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1e Geoffrey Deckers Award
Onze plotseling in de zomer van 2020 overleden mede-oprichter
en oud-voorzitter Geoffrey Deckers werd dit jaar, op zijn
verjaardag 13 januari, geëerd door het uitreiken van de eerste
Geoffrey Deckers Award, met een bedrag van €6000. Geoffrey
was vanuit zijn functie ook enkele decennia voorzitter van de
Europese coalitie van organisaties tegen dierproeven.
Cruelty Free Europe zet zich in om een einde te maken aan
dierproeven in heel Europa. Diervriendelijk Nederland zetelt
namens Nederland in deze coalitie, gevestigd in Brussel. Vanaf
deze eerste verjaardag dat Geoffrey niet meer bij ons kan zijn zal
de Award jaarlijks uitgereikt worden.
De eerste winnaar van deze award is de organisatie EcoVeg Animals (EVA) uit Bosnië Herzegovina.
EVA, gevestigd in Bosnië en Herzegovina, is erin geslaagd om de opleiding tot dierenarts aan de
universiteit van Sarajevo dierproefvrij te maken. De organisaties aangesloten bij Cruelty Free Europe
zijn het met elkaar eens: wat EVA, een relatief jonge organisatie, verwezenlijkt heeft is fantastisch. Ze
verdienen de award zeker. Het uiteindelijke doel van EVA is een wettelijk verbod op het gebruik van
proefdieren in het onderwijs omdat er voldoende volwaardige alternatieven zijn.
Adrie van Steijn, weduwnaar van Geoffrey en opvolgend voorzitter bij Diervriendelijk Nederland: “Deze
award maakt het iets makkelijker om afscheid te nemen van Geoffrey. We zijn hem te plotseling en veel
te jong kwijtgeraakt. Op deze manier kunnen andere dierenvrienden doorgaan met wat hij niet kon
afmaken.”
In november werd de oproep gepubliceerd in alle Europese landen om initiatieven aan te melden voor
de Geoffrey Deckers Award van 2022.

website voor Geoffrey Deckers
Op 29 juni, precies een jaar later op de dag dat Geoffrey onverwacht overleed tijdens een onderzoek in
het ziekenhuis, is de website www.geoffreydeckers.nl gelanceerd om hem te gedenken, en waar ook
een bericht voor hem en/of de nabestaanden kan worden achtergelaten.
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Campagnes en acties, en overwinningen in 2021
Met behulp van vele vrijwilligers, zowel op kantoor en als projectvrijwilliger, op straat met acties en bij
andere activiteiten, en ook door middel van steeds belangrijker wordend digitaal actievoeren hebben we
ook dit jaar weer veel voor de dieren kunnen betekenen. Hieronder een opsomming ingedeeld in onze
werkgebieden.

Dieren voor voeding
We hebben opnieuw deelgenomen aan de Global Summit to End Cages van de wereldwijde Open Wing
Alliance, die dit jaar vanwege de corona pandemie wederom online werd georganiseerd. Op de Summit
wordt kennis gedeeld en worden trainingen gegeven, en toekomstige internationale campagnes
voorbesproken en voorbereid ten behoeve van de internationale kooivrij campagne.
De vorig jaar in Europees samenwerkingsverband gestarte campagne richting Subway, die nog steeds
vlees van plofkuikentjes op broodjes verkoopt alsof het vlees van volwassen dieren is, werd voortgezet.
Deze kippen in de Europese toeleveringsketens van Subway zitten nog steeds opgesloten in overvolle
en smerige schuren. Onder meer in februari werd een actie gevoerd bij het Europese hoofdkantoor van
Subway in Amsterdam samen met diverse Europese zusterorganisaties en enkele tientallen
reuze-opblaaskippen. Honderden bedrijven over de hele wereld stoppen met het gebruik van
plofkuikens en de vraag van consumenten naar beter dierenwelzijn groeit enorm. Subway is er echter
nog steeds niet in geslaagd om zich te verbinden aan een betere behandeling van dieren in Europa.
Na een in heel Europa gevoerde campagne uitgevoerd door Diervriendelijk Nederland in samenwerking
met 21 geallieerde dierenbelangenorganisaties en gesprekken met Compassion in Food Business, heeft
fastfoodketen Subway zich ertoe gecomitteerd hun dierenwelzijnsnormen te gaan verhogen. Het bedrijf
dat bekend staat om zijn sandwiches, zal tegen 2026 de criteria van de European Chicken Commitment
implementeren, waarmee in ieder geval de ergste problemen in de kippenhouderij worden aangepakt.
Sinds december 2019 hebben de dierenbelangenorganisaties verenigd in de Open Wing Alliance
publieke druk op Subway gecreëerd en bewezen ze standvastig te zijn. Een DIER Een VRIEND, de
campagne afdeling van Diervriendelijk Nederland, nam deel in Nederland aan de internationale
campagne. Meer dan een kwart miljoen mensen hebben de campagnepetitie ondertekend. Door middel
van acties voor tal van Subway-winkels in heel Europa en het hoofdkantoor in Amsterdam en door
middel van online protesten, bleef de dierenwelzijnsalliantie aandacht vragen voor het lijden van kippen
die voor vlees worden gehouden, de zogenaamde vleeskuikens. De lid-organisaties riepen Subway op
om te stoppen met het uitstellen van een verklaring over de European Chicken Commitment. In 2017
had het bedrijf al aan dierenwelzijnsorganisaties in de VS en Canada beloofd dat het aan vergelijkbare
eisen zou voldoen.
We hebben een Letter of Support ondertekend van Global Food Partners, om de industrie te helpen bij
de transitie van kooi-eieren naar kooi-vrij in gebieden en landen waar nog geen infrastructuur is voor de
kooivrije markt. Het initiatief komt van Animal Equality, The Humane League, Mercy for Animals en
Sinergia Animal en werkt samen met Impact Alliance en Aeres (University of applied Sciences Dronten).
Diervriendelijk Nederland startte samen met onze Belgische zusterorganisatie GAIA voor het Vlaams
een ludieke bewustwordingscampagne met onder meer radiospotjes op Vlaamse en Nederlandse
zenders en video spotjes op internet om aandacht te vragen voor het lot van kippen middels het woord
‘kiplekker’ aan de kaak te stellen, en zo mensen naar de campagnepagina’s van ons en GAIA te leiden
(zie www.diervriendelijk.nl/kiplekker). We verzochten aan woordenboek Van Dale en aan de Taalunie het
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woord ‘kiplekker’ uit hun woordenboek of woordenlijst te schrappen. Schrijver/dichter Herman
Brusselmans steunde onze campagne:
“Geloof het van iemand die niet snel gechoqueerd is: de vleeskippen en leghennetjes in
onze vleesindustrie, voelen zich niet ‘lekker’ in de plofkuikenhouderijen en legschuren
waar de lichamen van leghennen compleet uitgeput raken door het vele eieren moeten
leggen .. Ik stel voor dat we ‘kiplekker’ officieel een nieuwe definitie geven. Ik doe een
paar voorzetten: lam en kreupel, miserabel en uitgeput.”
Als kip heb je het immers niet best in de industrie. In ieder geval voelen deze misbruikte hennetjes zich
niet ‘kiplekker’.

Donderdag 1 juli organiseerde Diervriendelijk Nederland voor het zesde jaar op een rij de Klimaat- &
Diervriendelijke Parlementaire BBQ. Dit is onze plantaardige tegenhanger van de parlementaire
barbecue van de vleeslobby. De jaarlijkse lobby-barbecue van de vleesindustrie ging in 2021 voor de
tweede keer niet door vanwege de Corona pandemie, veroorzaakt door de manier waarop de mens met
dieren omgaat. Diervriendelijk Nederland paste dit jaar net als in 2020 de diervriendelijke barbecue op
creatieve wijze aan in Corona-proof buffet-vorm. Doordat vlak ervoor de coronaregels versoepeld
werden konden we alsnog een klein terrasje met sta-tafels creëren. De Klimaat- en Diervriendelijke
Parlementaire BBQ van Diervriendelijk Nederland werd wederom breed maatschappelijk ondersteund
door een grote hoeveelheid en diversiteit aan NGO’s, fondsen, dierenbelangenorganisaties,
diervriendelijke ondernemers en bedrijven die werken aan de eiwittransitie die nodig is om de wereld te
kunnen blijven voeden en het klimaat leefbaar te houden. Ook al is het terrein vanwege de afhaal-vorm
door de corona-pandemie kleiner dan voor corona; de lijst met ondersteunende bedrijven en NGO’s was
met meer dan 60 in 2021 groter dan ooit tevoren! Bij onze Diervriendelijke BBQ was ook Ira van Eelen
aanwezig, dochter van de inmiddels overleden Nederlandse kweekvleespionier Willem van Eelen en
medeoprichter van de organisatie KindEarth. Haar vader, een Nederlandse arts en onderzoeker, was de
grondlegger van het kweekvlees en wordt ook wel de Godfather of Cultured Meat genoemd die het
patent voor voor de productie van vlees uit stamcellen.
Alle leden van de Eerste en Tweede Kamer, en ministers en staatssecretarissen kregen van ons een
exemplaar gestuurd van een rapport naar aanleiding van een studie waarin de milieuvoordelen van
kweekvlees werden onderzocht. Deze studie werd onafhankelijk opgemaakt door het Nederlandse
onderzoeksbureau CE Delft, in opdracht van onze Belgische collega’s van dierenrechtenorganisatie
GAIA en het Amerikaanse The Good Food Institute. Het is wereldwijd de eerste keer dat een
milieuonderzoek van kweekvlees zo gedetailleerd werd uitgevoerd, én in samenwerking met
kweekvleesbedrijven en onafhankelijke experts. De resultaten zijn veelbelovend: want wanneer
kweekvlees wordt geproduceerd met hernieuwbare energie, vermindert de milieu-impact ten aanzien
van conventioneel rundvlees met ongeveer 93%, ten aanzien van varkensvlees met 53% en ten aanzien
van kip met 29%.
Diervriendelijk Nederland stuurde in november samen met enkele collega-dierenbelangenorganisaties
een brandbrief naar de leden van de Vaste commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in verband
met de onnodig wrede aanpak van kippen vanwege de vogelgriep. In de brandbrief deden de
dierenorganisaties de dringende oproep tot een snelle ontwikkeling van een vaccin tegen vogelgriep en
verplichte vaccinatie van vogels op onder meer kippenbedrijven. Daarnaast verzochten de
dierenorganisaties er voor te zorgen dat gestopt wordt met het preventief vergassen van deze dieren en
dat er spoedig gestart wordt met de afbouw van de intensieve dierhouderij. Binnen een week tijd zijn
156.600 dieren vergast waarvan een deel preventief. Waar de overheid grote druk uitoefent op mensen
om zich tegen corona te laten vaccineren, moeten miljoenen kippen een vaccin tegen vogelgriep
ontberen enkel vanwege economische belangen en zitten de vrije-uitloopkippen en biologische kippen
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maandenlang met duizenden dicht op elkaar gepakt opgesloten in stallen met al het daarbij horende
extra dierenleed van dien.

Dieren voor kleding
In enkele webshops op internet vonden we bont dat als diervriendelijk werd verkocht - dat bestaat
natuurlijk helemaal niet. Op een zestal handhavingsverzoeken gericht aan de Autoriteit Consument en
Markt (ACM) werd serieus gereageerd en direct gehandeld. Deze verkoop-uitingen zijn verwijderd
zonder dat een verdere waarschuwing hoefde te worden gegeven.
Het onderwerp ‘dieren voor kleding’ heeft verder geen specifieke focus of activiteiten gehad vanuit onze
organisatie in 2021. Onze uitdeel-flyer over bont is door lokale dierenvrienden aangevraagd en
verspreid.

Dieren in laboratoria
Met onze Europese coalitie van organisaties tegen dierproeven Cruelty Free Europe verrichten we
doorlopend lobbywerk bij het Europees Parlement. Ook de organisatie van het internationale Leaping
Bunny keurmerk voor dierproefvrije cosmetica en het doen van onderzoek naar onder meer diervrije
alternatieven voor experimenten om aan te dragen ten behoeve van het Europese REACH programma
voor de veiligheid van chemicaliën - iets waar dierproefnemers te lui voor blijken te zijn maar wèl qua
regelgeving verplicht toe zijn. Zo nu en dan worden undercover onderzoeken in proefdierlaboratoria
gepubliceerd.
Op 13 januari, de geboortedag van Geoffrey Deckers, de zeer gerespecteerde voormalige voorzitter van
Cruelty Free Europe en Diervriendelijk Nederland die onverwachts in juni 2020 overleed, werd de eerste
Geoffrey Deckers Award uitgereikt, samen met onze Europese collega’s van Cruelty Free Europe, onze
in Brussel gevestigde coalitie van toonaangevende dierenbelangenorganisaties die zich inzet om een
einde te maken aan dierproeven in heel Europa. Diervriendelijk Nederland is de Nederlandse
vertegenwoordiger, en vanuit die positie was Geoffrey enkele decennia voorzitter van het Europese
samenwerkingsverband (voorheen de European Coalition to End Animal Experiments). De eerste
Geoffrey Deckers Award ging naar EcoVeg Animals (EVA) uit Bosnië en Herzegovina, samen met een
bedrag van €6.000 voor hun werk om dierproeven te stoppen.
Samen met onze Europese coalitie van organisaties tegen dierproeven Cruelty Free Europe hebben we
kunnen bijdragen aan het winnen van een baanbrekende zaak tegen het onnodige gebruik van dieren
bij Europese chemische tests! Een uitspraak van het Europees Hof van Justitie bevestigde opnieuw dat,
op grond van de EU-chemicaliënwetgeving REACH, het principe van dierproeven als laatste redmiddel
volledig dient te worden gerespecteerd. Esso Raffinage, een divisie van ExxonMobil, moest door het
Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) een stoxiciteitsonderzoek bij dieren uitvoeren
om een leemte in de gegevens op te vullen. Bij dit type onderzoek worden gewoonlijk honderden dieren
gebruikt. Ook hebben we met onze Europese coalitie opnieuw illegale dierproeven voor het
giftestprogramma REACH in Europa succesvol aangevochten.
In februari brachten we de publicatie ‘Dierproeven en COVID-19’ uit, dat aan de minister van
Volksgezondheid en de minister van Onderwijs en Wetenschap werd gestuurd. Het is een gezamenlijke
publicatie van Diervriendelijk Nederland en Cruelty Free Europe. Onderzoekers over de hele wereld
waren in een race om een mogelijk vaccin te testen tegen het coronavirus (COVID-19) dat toen al 7,2
miljoen mensen wereldwijd had besmet en meer dan 408.000 onder hen had gedood. Ons onderzoek
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voor de publicatie toonde aan dat wereldwijd ten tijde van de publicatie al bijna 200 miljoen dieren waren
gebruikt voor experimenten, waaronder 207.724 tests met honden en 158.780 tests met apen.
De publicatie is te vinden via de link
www.diervriendelijk.nl/wp-content/uploads/2021/02/Dierproeven-en-COVID-19.pdf.
Sinds de jaren “70 hebben dierenvrienden, dierenbelangenorganisaties en diervriendelijke ondernemers
en bedrijven uit de cosmeticabranche in de vorige eeuw decennia lang campagnes gevoerd tegen
dierproeven voor cosmetica. Sinds 2004 hebben we een Europees verbod op dierproeven voor
cosmetica, 2009 ook voor ingrediënten, vanaf 2013 een handelsverbod voor op dieren geteste
cosmetica, en in 2018 roepte de EU samen met onze coalitie van Europese dierenbelangenorganisaties
op tot een wereldwijd verbod op dierproeven voor cosmetica. Maar de dierproefnemers van het
Europees agentschap voor chemische stoffen willen nu weer opnieuw alle cosmetica ingrediënten op
dieren gaan testen. Onze mede-oprichter Adrie van Steijn is daarom met 6 andere burgers uit
verschillende EU-lidstaten in augustus een zogeheten burgerinitiatief gestart. Het burgerinitiatief is een
rechtsmiddel dat burgers in staat stelt de Europese Commissie direct op te roepen wetgeving voor te
stellen op een gebied waarin de lidstaten bevoegdheden aan de Europese Unie hebben overgedragen.
Een Europees burgerinitiatief moet ten minste worden gesteund door één miljoen stemgerechtigde
burgers uit minimaal 7 EU-landen. In september hadden we een uitgebreid item op de RTL Z
nieuwszender over het burgeriniatief tegen dierproeven.
In september verzochten we de leden van het Europees Parlement een oproep aan de Europese
Commissie te steunen om een actieplan te publiceren met concrete voorstellen en doelstellingen voor
het uitfaseren van het gebruik van dieren bij onderzoek, wettelijke tests en onderwijs in de Europese
Unie. Uit peilingen die we in 2020 hebben laten uitvoeren, blijkt dat bijna driekwart (72%) van de
volwassenen in de EU-lidstaten het ermee eens is dat de EU bindende doelen en deadlines moet stellen
om dierproeven geleidelijk af te schaffen. Diervriendelijk Nederland stuurde dit verzoek aan de
Nederlandse leden van het Europees parlement, en onze Europese partners respectievelijk bij hun
vertegenwoordigers.
In die week, op 15 september, heeft het Europees Parlement met overweldigende meerderheid een
resolutie aangenomen waarin de Europese Commissie oproept om een EU-breed actieplan op te stellen
voor een actieve uitfasering van het gebruik van dieren in experimenten. EP-leden specificeerden
daarbij dat het plan mijlpalen en doelen moet bevatten om te stimuleren vooruitgang te boeken in de
richting van de vermindering en vervanging van dieren door dierproefvrije, en vooral mens-gerelateerde
testmethoden - de resultaten van dierproeven zeggen immers niets over mensen. Het Parlement
benadrukte dat het actieplan niet de verantwoordelijkheid van enkelen moet zijn, maar het in plaats
daarvan moet worden geleid door een interdepartementale taskforce op hoog niveau, waarbij alle
belangrijke directoraten-generaal van de Commissie en EU-agentschappen zijn betrokken, met als doel
samen te werken met lidstaten en andere relevante belanghebbenden om ervoor te zorgen dat
veranderingen in alle sectoren plaats zullen vinden.
Met onze Europese coalitie van organisaties tegen dierproeven waren we voorbereid op de hiervoor
genoemde met meerderheid van stemmen aangenomen resolutie en brachten we vlak erna, in de week
van Werelddierendag, een rapport met actieplan voor een gerichte en pro-actieve aanpak voor het
uitfaseren van dierproeven in heel Europa, met daarin suggesties met concrete acties voor de
Commissie, EU-agentschappen, regeringen van de lidstaten en officiële steakholders om dit proces op
gang te brengen, want als we het uitfaseren van dierproeven op vrijblijvende wijze aan dierproefnemers
overlaten gebeurt het niet, is de afgelopen decennia gebleken.
Het rapport met Actieplan werd door ons verstuurd aan ook alle Nederlandse verantwoordelijke
ministeries, verenigingen van steakholders zoals het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid
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(NCad), de Centrale Commissie Dierproeven (CCD), Academie van Wetenschappen (KNAW) en
verenigingen van universiteiten en universitair medische centra, maar ook aan de Stichting Informatie
Dierproeven, een organisatie van pro-vivisectie activisten die onder meer financiële belangen hebben bij
het doen van dierproeven. Het rapport is kritisch en oordeelt hard over de zogenaamde vooruitgang
door dierproefnemers om dierproeven te zullen vervangen met diervrije testmethodes zonder alle
gevaren die daarbij horen. De publicatie is met de volgende link te vinden:
https://www.diervriendelijk.nl/wp-content/uploads/2021/10/CFE-report-European-Phase-Out-Action-Plan2021.pdf
Onze campagne ‘Alle Apen Vrij!’ richting het apenvivisectiecentrum BPRC loopt nu sinds 2006, sinds de
laatste Nederlandse test-chimpansees vanuit de Apenhel van Rijswijk met pensioen naar stichting AAP
mochten van de overheid. Sindsdien zetten we de voorgaande campagne ‘de Apenhel van Rijswijk’
voort onder die nieuwe naam met de intentie alle (andere) apen ook vrij te krijgen. We voeren onder
meer lobbygesprekken met diverse politici bij meerdere partijen uit de landelijke politiek en enkele
kleinere flyeracties bij de poort georganiseerd door onze campagne afdeling Een DIER Een VRIEND. In
het najaar werd een actie georganiseerd bij het laboratorium. Het BPRC heeft in 2018 de opdracht van
het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gekregen om het aantal dierproeven met 40% te
verminderen, en moest per direct beginnen met het verkleinen van de fokkolonie door
geboortebeperking. We blijven erop toezien dat ze ook aan die verplichting gehouden worden.

Dieren ter amusement
Met onze campagne afdeling Een DIER Een VRIEND zijn we aangesloten bij een ‘informele
dolfijnencoalitie’ waarin we ons met andere dierenbelangenorganisaties richten op winkels en websites
waar kaartjes voor toegang met korting bij het dolfinarium in Harderwijk te koop worden aangeboden.
Deze firma’s worden benaderd met informatie over dolfijnen in gevangenschap, en het verzoek te
stoppen met kaartjes voor dit watercircus met zeezoogdieren. Doorlopend nemen we contact op met
supermarkten en dergelijke die kortingsaanbiedingen doen voor het dolfinarium. Enkele malen hebben
we op social media oproepen geplaatst aan onze achterban om bij te springen door onder meer te
emailen en erbij te helpen druk op te voeren.
Samen met Comité Dierennoodhulp, Animal Earth, Dierenrechten Alliantie, Rechten voor al wat leeft en
bekende Nederlanders Mohammed Benzakour (schrijver), Mark Jansen (gitarist) en Carolina Trujillo
(schrijfster en cartoonist) hebben we een brandbrief gestuurd aan de Amsterdamse raadscommissie
Wonen en Bouwen vanwege een spoeddebat dat in februari gepland stond over het vertrek van de
leeuwen uit Artis. In de brandbrief verzochten we de leeuwen te laten vertrekken naar een betere
huisvesting in Zuid-Frankrijk en te voorkomen dat Artis over een aantal jaren dankzij verkregen
gemeenschapsgeld weer nieuwe leeuwen in huis gaat halen. De gemeente en het rijk dienen tevens de
steun aan Artis te koppelen aan eisen voor verbetering van het welzijn van de dieren. Om die reden
dient Artis te stoppen met het fokken van dieren en met het doden van overtallige gezonde dieren. Artis
dient zich tevens terug te trekken uit de 114 fokprogramma’s waar zij aan mee doet. Hierdoor kan een
natuurlijke afbouw van de dieren plaatsvinden, komt er meer ruimte voor de dieren die er nog zijn zodat
die zich natuurlijker kunnen gedragen en kan Artis op den duur meer dieren in nood opvangen.
Ook heeft Diervriendelijk Nederland samen met deze collega-organisaties en bekende Nederlanders
Mensje van Keulen, Andrea van Pol, Mohammed Benzakour, Mark Jansen, Carolina Trujillo en Aafke
Romeijn een brandbrief gestuurd naar de directeur van Diergaarde Blijdorp in verband met de dreiging
van ‘euthanasie’ van dieren in geval het de dierentuin niet lukt om te reorganiseren en
arbeidsvoorwaarden te harmoniseren. In de brandbrief wezen we dierenvrienden de directeur er op dat
het doden van gezonde dieren geen euthanasie is en niet rijmt met de code van dierenartsen. In de
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brandbrief lieten zij de directeur weten dat wanneer hij ertoe over zou gaan om gezonde dieren te doden
vanwege de financiële problemen, we aangifte zouden gaan doen in verband met overtreding van de
Wet dieren. Diergaarde Blijdorp heeft immers zelf als commerciële instelling ervoor gekozen om zoveel
dieren gevangen te houden teneinde hen tentoon te stellen voor het vermaak van de bezoekers. De
dierentuin heeft daardoor een zorgplicht voor al die dieren, ook nu het financieel minder met hen gaat.
De lening van 10 miljoen en de eventuele extra steun van de gemeente en het rijk dienen ook hier
gekoppeld te worden aan eisen voor verbetering van het welzijn van de dieren. Diergaarde Blijdorp dient
te stoppen met het fokken van dieren en het doden van overtallige gezonde dieren, en moet zich terug
trekken uit de 97 fokprogramma’s waar zij aan mee doet.

Dieren in het wild
Samen met onder meer Comité Dierennoodhulp, Ganzenbescherming Nederland, Fauna4Life, en de
Nederlandse Vereniging voor Veganisme luidden we tijdens een strenge vorstperiode de noodklok voor
de dieren buiten. Door de aanhoudende strenge vorst konden veel dieren niet meer aan eten en
drinkwater komen. De samenwerkende dierenorganisaties hebben om die reden een brandbrief
gestuurd naar de gemeenten en naar de provincies om hen te wijzen op hun zorgplicht voor de dieren.
Aan zowel gemeenten als provincies is dringend verzocht om ervoor te zorgen dat het afschot in het
kader van populatiebeheer of schadebestrijding tijdens deze extreem koude dagen gestaakt zou
worden. Vanwege het afschot in het kader van populatiebeheer en schadebestrijding tijdens deze
strenge vorst in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten hebben deze beide
organisaties ook een brandbrief ontvangen. Staatsbosbeheer was tijdens de extreem koude periode op
de Oostvaardersplassen zelfs dieren binnen de kuddes aan het afschieten.
De provincie Flevoland weigert te luisteren naar bezwaren tegen het afschot van grote grazers in de
Oostvaardersplassen en plannen voor anticonceptie. Dit mislukte safaripark van Staatsbosbeheer is al
jaren een probleem. Zij hebben daar 3 soorten grazers neergezet zodat zij daar niet hoeven te maaien.
De OVP was oorspronkelijk bedoeld als vogelreservaat, en de bodem is er nota bene niet geschikt voor
hoefdieren. Ook wordt er geen beschutting geplaatst op het terrein (met worteldoek eronder) waar de
dieren bescherming zouden kunnen vinden tegen extreme hitte, regen of hevige koude in de winter.
Samen met nog enkele collega dierenbelangenorganisaties hebben we met onze zeer toegewijde
medewerker en jurist diverse procedures lopen over de OVP. Ook maakten we bezwaar tegen de
vergunning die Staatsbosbeheer het recht heeft gegeven om dieren af te schieten en zo de populatie in
het gebied te verkleinen. Deze vergunning leidt tot onnodig groot dierenleed. De runderen worden op
gruwelijke wijze - zelfs binnen de kuddes - afgeschoten, terwijl er andere methoden zijn, zoals
anticonceptie. Deze alternatieven hadden ook meegenomen moeten worden bij de afweging om de
opdracht tot afschot te geven. Maar de provincie wees de bezwaren van de hand, omdat “de klagers
niet in de buurt van de Oostvaardersplassen wonen”. Een behoorlijk zieke redenatie wanneer we over
onnodig dierenleed spreken. Een rechter moet echter de procedures volgen, en bepaalde dat op één na
de organisaties geen belanghebbende zouden zijn - maar onze organisatie dus wel. Dat betekent dat nu
bij de Raad van State eindelijk eens naar de inhoud van de zaak gekeken kan gaan worden.

Dieren thuis
Gezelschapsdieren die geen thuis hebben of hun thuis of ‘baasje’ zijn kwijtgeraakt hebben ook onze
hulp en zorg nodig. We steunen middelgrote en kleine zwerfdierenprojecten in diverse steden in
Nederland, en soms ook in het buitenland.
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Algemeen
In januari heeft Diervriendelijk Nederland heeft met nog 9 collega-dierenbelangenorganisaties bij de
politie en overheid opgeroepen om te stoppen met het inzetten van dieren zoals honden en paarden bij
conflictsituaties. Waar men in het verleden in ieder geval nog respect voor politiehonden en -paarden
leek op te kunnen brengen, zien we bij de recente rellen dat grof geweld direct tegen de dieren gericht
wordt. Politiepersoneel kiest voor dit beroep en accepteert daarmee in dergelijke situaties terecht te
kunnen komen, maar honden en paarden hebben hierin geen keuze. Recent werd een politiepaard
zwaar mishandeld met een ploertendoder, in het centrum van Eindhoven ging een paard tegen de
vlakte en koos in paniek zonder agent het hazenpad, een protestboer reed in Groningen een
politiepaard aan met zijn trekker .. zomaar enkele voorbeelden. De ruiterij is uit de moderne legers
verdwenen. Het is tijd dat dieren ook bij de politie vervangen worden door gemotoriseerde
vervoersmiddelen en innovatieve technologieën.
In februari 2021 deed de weduwnaar van vorig jaar overleden voorzitter van Diervriendelijk Nederland
Geoffrey Deckers aangifte wegens laster en smaad door Martje Fentener, het Hoofd Dierproeven van
het Erasmus Medisch Centrum, tijdens een zitting over lopende WOB-procedures bij de Raad van State.
Toen Fentener het woord kreeg van de voorzitter van de Kamer maakte zij haar eerste smadelijke
opmerking “zij hebben ons belaagd” (in de verleden tijd) waarop nabestaande Van Steijn direct
protesteerde – ook al had deze niet het woord; toch liet de voorzitter van de Kamer de nabestaande
gelegenheid het protest te maken en Van Steijn vroeg wanneer dat dan was gebeurd en of daar
aangiftes van zijn. Hierop antwoordde Fentener met de opmerking “zij belagen ons” en “ze blijven ons
belagen” (zowel in tegenwoordige als toekomstige tijd).
Wijlen Geoffrey Deckers, noch de organisatie(s) waar Deckers toe behoorde hebben ooit Fentener noch
Erasmus belaagd of bedreigd. Fentener weet dat haar uitingen niet op waarheid berusten en maakt
daarmee Diervriendelijk Nederland en overleden mede-oprichter Deckers opzettelijk zwart waarmee zij
zich schuldig maakt aan laster. Ook is een klacht ingediend bij haar werkgever Erasmus MC. Fentener
werkt al zulke procedures binnen de Wet Openbaarheid Bestuur tegen, terwijl ze in de media altijd roept
dat zij en haar Erasmus zo open zijn over wat ze met dieren uitspoken. Ook de Code Openheid over
dierproeven is een wassen neus.
Later in het jaar bij hoorzittingen van de klachtcommissie van Erasmus zijn haar vragen gesteld waarop
zij met nog meer onwaarheden heeft geantwoord. Zo zou de weduwnaar van onze voormalige voorzitter
haar met geweld hebben bejegend; echter zij heeft hem voor de gewraakte Raad van State zitting nog
nooit ontmoet. Ook loog zij over dat ze aan Deckers’ weduwnaar excuses gemaakt zou hebben. Ze
demonstreert daarmee goed hoe zij als dierproefnemer van liegen haar beroep heeft gemaakt. De
klachtcommissie heeft haar niet doorgevraagd over haar stellige beweringen, noch gevraagd naar
aangiftes van de verzonnen geweldsituaties. Erasmus MC heeft haar slechts vriendelijk verzocht in de
toekomst beter op haar woorden te letten (wat ze dus tijden de behandeling van de eerdere klacht al
niet deed. Diervriendelijk Nederland en Deckers’ weduwnaar accepteren deze slappe afhandeling van
de klachtzaak niet. De aangifte wegens laster is door het OM net zo slap aangepakt en daarover loopt
vervolgens een Artikel 12 procedure.
In maart lanceerde Diervriendelijk Nederland samen met vijftien andere Europese
dierenbelangenorganisaties de campagne #EUforAnimals om dieren in de Europese Unie een luidere
stem te geven. Sinds 1974 bestaat op EU-niveau specifieke wetgeving inzake dierenwelzijn, en sinds
het begin van de jaren negentig zijn er historische wetten van kracht om enkele van de slechtste
landbouwpraktijken zoals kalverkratten, zeugenstallen en conventionele legbatterijen uit te faseren.
Desondanks prevaleren economische belangen te vaak boven de eisen van de burgers en zelfs boven
de eisen van het Europees Parlement, dat herhaaldelijk heeft verzocht om wetswijzigingen om de
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dierenbescherming te verbeteren. Ook wordt op veel inmiddels verboden praktijken zoals het wrede
staartknippen bij biggetjes niet gehandhaafd en daarmee feitelijk ‘gewoon’ nog toegestaan. Daarom
hebben dierenwelzijnsorganisaties in de hele EU de krachten gebundeld om ervoor te zorgen dat er
meer aandacht wordt geschonken aan dierenwelzijn door de EU-instellingen, waarmee wordt
ingespeeld op de doelstellingen van artikel 13 van het Verdrag en op de aspiraties van Europese
burgers. Momenteel is de EU-commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid verantwoordelijk voor
dierenwelzijn, maar deze competentie wordt niet erkend in de functietitel. Dierenbelangenorganisaties
uit heel Europa, waaronder Diervriendelijk Nederland, lanceerden daarom in maart een gezamenlijke
campagne met het voorstel om de functietitel van de commissaris te veranderen in “EU-commissaris
voor Gezondheid, Voedselveiligheid èn Dierenwelzijn”. Deze toevoeging zou het belang van deze
competentie onderstrepen en de verantwoordingsplicht over zo’n belangrijke kwestie vergroten. Daarbij
werd ook een Europese petitie gelanceerd zodat burgers hun stem kunnen laten horen bij onze oproep.
Iedereen kan deze online ondertekenen op www.EUforAnimals.eu. Onder meer met ‘Tweetstorms’ op
het social media platform Twitter wordt aandacht gevraagd voor dit project, Europese parlementariërs
wordt gevraagd het project te steunen, en ook als mondelinge vraag neer te leggen bij de Europese
Commissie.
Voor de unit in het kantoorgebouw waar we sinds december huren nadat we samen met de andere
huurders uit onze goedkopere anti-kraak ruimte weg moesten van de nieuwe eigenaar, is ons bestuur
nog op zoek naar een andere ruimte. Waar we nu zitten moesten we snel accepteren en ook daarop
rust een herbestemming waardoor we ook hier niet lang kunnen blijven. We zijn op zoek naar een
locatie waar we langer kunnen blijven.
Er werden dit jaar door corona geen gastlessen aangevraagd.

Belangen en rechten van diervriendelijke burgers en consumenten
Acht jaar geleden werden dierproeven voor cosmetica en de verkoop van cosmetica waar dierproeven
voor zijn gedaan verboden in de EU, maar dierproefnemers hebben maling aan het testverbod, en de
ingrediënten van cosmetica worden nog steeds op dieren getest. Daarom heeft Diervriendelijk
Nederland hebben de krachten gebundeld met andere dierenbelangenorganisaties om er bij de
EU-autoriteiten op aan te dringen nieuwe aanvragen voor dierproeven tegen te houden, en de veiligheid
van cosmetica en de ingrediënten daarvan te waarborgen met uitsluitend diervrije methoden, en het
verbod op dierproeven voor cosmetica te handhaven.
Ook in 2021 hebben we weer een aantal aan procedures binnen de Wet Openbaarheid Bestuur gevoerd
en Handhavingsverzoeken ingediend ten behoeve van diverse onderwerpen. Bij de Nederlandse
Voedsel- en Waren Autoriteit is het inmiddels vaste prik niet op te treden wanneer de rechten en het
welzijn van dieren worden geschonden, en schendt daarbij zèlf met regelmaat de rechten van
dierenvrienden die vanuit hun levensovertuiging opkomen voor die dieren. Diervriendelijk Nederland
heeft vele handhavingsverzoeken en WOB-procedures lopen bij de dienst, en wordt daarbij structureel
tegengewerkt. Niet alleen loopt er bijvoorbeeld nog steeds een zaak uit 2017 (!) waarin dierlijke
producten worden verkocht met de aanprijzing ‘plantaardig’, waarbij zelfs voorbij wordt gegaan aan
eerdere behandelingen van de zaak door Raad van State en het College Beroep voor het Bedrijfsleven,
maar ook andere zaken nadien worden weinig serieus genomen door deze zogenaamde
voedsel’waakhond’, zoals wanneer we opheldering vragen over verschillen in aantallen dieren in
omgevings- en milieuvergunningen en de aantallen zoals die geregistreerd zijn door het Centraal
Bureau voor de Statistiek.
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We hebben enkele handhavingsverzoeken lopen over slagers die reclame maken met de term
‘diervriendelijk vlees’. Eerder dienden we die al in over een varkenshouder die vlees verkocht en dat
‘vegetarisch’ noemde. De Reclame Code Commissie heeft al enkele keren geoordeeld dat
‘diervriendelijk vlees’ als uiting niet is toegestaan, maar de NVWA trekt zich daar weinig van aan ..
En het Marine Stewardship Council pleegde te stellen dat vegan eten met visproducten te combineren
is. Een maaltijd met vlees van vissen is natuurlijk een omnivorische hap en hooguit pescotarisch te
noemen. Ook deze vorm van misleiding vindt de NVWA geen probleem ..
Bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) wordt wel correct gewerkt: in enkele webshops op internet
werd bont als diervriendelijk verkocht - dat is een product dat nooit diervriendelijk kan natuurlijk. Op een
zestal handhavingsverzoeken werd serieus gereageerd en direct gehandeld. Deze verkoop-uitingen zijn
verwijderd zonder dat een verdere waarschuwing hoefde te worden gegeven.
Als afsluiting van het jaar werd ook in dit tweede corona-jaar in de week voor kerst - samen met Comité
Dierennoodhulp en dominee Hans Bouma - voor de 8e keer in de Nassaukerk in Amsterdam de
Vredesdienst voor Dieren georganiseerd, vanwege de corona pandemie wederom geheel online. Zoals
altijd waren er interessante sprekers, zoals plantaardig voedingsdeskundige Lisette Kreischer, Trizin Hof
van de Ganzenbescherming en columnist Jean-Piere Geelen. De Vredesdienst voor Dieren werd ook dit
jaar door meer dan 20 dierenbelangen- en opvangorganisaties ondersteund. De collecte was dit jaar
bestemd voor het varken Sam en haar biggen, die na een ellendig bestaan in de bio-industrie bij
opvangcentrum Melief is komen wonen. De website van de Vredesdienst voor Dieren is te vinden via de
link www.vredesdienst.nl.
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Dank voor uw steun, samen met u
maken we ook in 2022 weer een verschil voor dieren!

iban NL13 TRIO 0197 6203 29
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