Beleidsplan Stichting Compassion in World Farming Nederland
1 april 2020 – 31 maart 2021

1. Inleiding
Stichting Compassion in World Farming (CIWF) Nederland is opgericht op 5 november 1998. De
Stichting is een dochterorganisatie van Compassion in World Farming International. Onze
moederorganisatie is een erkend goed doel in Groot Brittannië en staat daar geregistreerd als
Registered Charity No. 1095050.
In Nederland volgen we het financieel jaar van de moederorganisatie en daarom heeft dit
beleidsplan betrekking op de periode 1 april 2020 tot en met 31 maart 2021.

2. Doelstelling
De Statuten van CIWF Nederland vermelden als doelstelling:
•
•
•
•
•

het verbeteren van het welzijn van landbouwhuisdieren;
het tegengaan en voorkomen van wreedheid ten opzichte van landbouwhuisdieren;
het tegengaan en voorkomen van genetische manipulatie bij dieren;
het bevorderen van een duurzame, dier- en milieuvriendelijke veehouderij;
het bevorderen van aankoop en consumptie van duurzaam, dier- en milieuvriendelijk
geproduceerd voedsel, dat niet afkomstig is uit de bio-industrie.

Dit beleidsplan vloeit voort uit het actuele strategisch plan van CIWF International, dat te vinden is
op https://www.ciwf.org.uk/about-us/strategic-plan/. Dit strategisch plan kent drie belangrijke
‘change goals’:
1. Erkenning dat het beëindigen van de intensieve veehouderij essentieel is om wereldwijd te
komen tot een humaan en duurzaam voedsel- en landbouwbeleid.
2. Aanpassing van (Europese) wet- en regelgeving om betere normen voor dierenwelzijn te
bereiken, door middel van belangenbehartiging en campagnes.
3. Stimuleren betere dierenwelzijnsnormen in de mondiale voedselvoorziening door middel
van engagement met de voedingsmiddelenindustrie.
In Nederland richten we ons vooral op het tweede en het eerste doel en slechts incidenteel op het
derde.
Hieronder geven we aan hoe we dat tussen 1 April 2020 en 31 maart 2021 vertalen in concrete
activiteiten.
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3. Onze activiteiten
Stop de kooien - End the Cage Age
In de Europese Unie leven elk jaar opnieuw zo’n 300 miljoen dieren in kooien. De kooien
veroorzaken ernstig dierenleed. Daarom streven we naar het beëindigen van het gebruik van alle
kooien in de Europese veehouderij.
Europees Burgerinitiatief
Om dit doel te bereiken zijn we in september 2018 een Europees burgerinitiatief gestart, onder de
naam ‘End the Cage Age’’. Tot en met midden september 2019 verzamelden we in Nederland
153.958 geverifieerde handtekeningen voor het initiatief, dat in zijn geheel bijna 1,4 miljoen
gevalideerde steunbetuigingen verzamelde en daarmee ruim voldoet aan de eisen voor een geldig
Europees Burgerinitiatief.
Na de verificatie, in maart 2020, startten we een programma om het burgerinitiatief te
ondersteunen. Dit programma richt zich op Nederlandse (Euro)parlementariers en de Nederlandse
regering. Het doel hiervan is Nederlandse steun in Europees Parlement en druk op de Europese
Commissie om concrete stappen te zetten naar een verbod van kooien in de veehouderij.
Daarnaast zullen we aan de Nederlandse politiek (Tweede Kamer en regering) vragen kooien in de
veehouderij in Nederland te verbieden of zich in te zetten voor de beëindiging van het gebruik
ervan. Het gaat hierbij vooral om ‘welzijnskooien’ in de konijnenhouderij, ‘koloniehuisvesting’ voor
leghennen en kraamkooien en ligboxen voor moedervarkens Naar verwachting zullen deze ook in de
komende jaren doorgaan.
Transport
Al sinds onze oprichting pleiten we voor het instellen van een maximumduur aan veetransporten
van 8 uur, binnen de EU en vanuit de EU naar derde landen.
We doen dat door aandacht te vragen voor wetsovertredingen en dierenleed tijdens verre
transporten en bij elke gelegenheid richten we ons tot de EU met het verzoek transporten vanuit de
EU naar verre derde landen (met name in het Midden Oosten) te verbieden.
Jaarlijks neemt Compassion in World Farming het initiatief tot een internationale ‘Awareness Day’
om het dierenleed tijdens verre veetransporten onder de aandacht van het publiek te brengen. In
Nederland doen we ook mee, met elk jaar een andere, opvallende publieksactie. Dit jaar is de dag op
14 juni.
Welzijn van vissen
Steeds meer vis voor menselijke consumptie wordt niet meer op zee gevangen, maar gefokt en
gehouden in industriële kwekerijen (‘aquacultuur’). Net als in de intensieve veehouderij zijn er
vergelijkbare, grote welzijnsproblemen. Bovendien wordt gevangen én gekweekte vis meestal
zonder verdoving geslacht. De doodstrijd is vaak lang en pijnlijk. Daarom zijn we een campagne
gestart om het welzijn van vis te verbeteren.
We streven naar een wettelijke verplichting vissen verdoofd te slachten. Daartoe zullen we in het
najaar van 2020 diverse campagne- en lobbyactiviteiten starten, gericht op de Nederlandse politiek.
Belangrijke doelen op korte termijn zijn: meer aandacht voor vissenwelzijn in de Tweede Kamer en
in partijprogramma’s.
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Diervriendelijkere en duurzame veehouderij
De wereldwijde klimaat- en voedselcrisis vraagt om een andere manier van veehouderij en een
ander voedselsysteem. Dat biedt enorme kansen om te stoppen met de industriële veehouderij, die
zo schadelijk is voor het welzijn van dieren, en te komen tot een duurzame en diervriendelijkere
veehouderij.
In Nederland zoeken we aansluiting bij, en samenwerking met, organisaties, coalities en
stakeholders op het terrein van eiwittransitie. De verdere ontwikkeling van ‘kringlooplandbouw’
willen we ondersteunen om te bereiken dat dit veelbelovende concept zich ontwikkelt op een
diervriendelijke wijze. Naast samenwerking met andere organisaties zullen we dit jaar:
•

•

•

•

De boeken, waarin onze CEO Philip Lymbery de schadelijke impacts van de grootschalige
industriële veehouderij onderzoekt en beschrijft, promoten, waarbij we streven naar
vertaling en uitgave in het Nederlands.
De aandacht vragen voor de schadelijke effecten van de industriële veehouderij voor de
gezondheid van mensen, bijvoorbeeld door het risico dat virussen die in de veehouderij
dierziekten veroorzaken kunnen muteren en daarmee ook schadelijk worden voor mensen.
In voorkomende gevallen protest aantekenen tegen plannen voor nieuwe grote megastallen.
Daarbij doen we een beroep op lokale bestuurders zich te laten leiden door grotere
belangen dan alleen die van hun gemeente. De schadelijke impacts van megastallen reiken
namelijk veel verder dan de gemeentegrenzen.
Steun verwerven voor het idee dat een wereldwijd akkoord (Naar het voorbeeld van het
klimaatakkoord van Parijs) nodig is om te komen tot een wereldwijd nieuw voedselsysteem,
zonder intensieve veehouderij.

Naast deze speerpunt campagnes zullen we in voorkomende gevallen steun verlenen aan (nationale)
campagnes van andere CIWF kantoren in Europa, aan ons internationale foodbusinessprogramma
(change goal 3, zie boven) en aan campagnes van collega-organisaties, zoals bijvoorbeeld Eurogroup
for Animals.
Tevens zullen we in voorkomende gevallen reageren op actuele ontwikkelingen rond de veehouderij
en haar impacts op dierenwelzijn, milieu, klimaat en gezondheid.
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4. Financieel beleid
Inkomsten
Voor onze inkomsten zijn wij grotendeels afhankelijk van bijdragen van onze donateurs en van
sympathisanten. Zij dragen bij via eenmalige giften, regelmatige donaties via incasso of periodieke
overschrijving of een bijdrage aan een specifieke activiteit.
In emailnieuwsbrieven en op onze website vragen wij onze donateurs regelmatig om een bijdrage.
We streven daarbij vooral naar regelmatige donaties via een machtiging. Daarnaast vragen we twee
maal per jaar om een bijdrage die 100% ten goede zal komen aan een specifieke actie
(crowdfunding). Donateurs ontvangen bovendien twee maal per jaar per post een nieuwsbrief die
een verslag doet van onze campagnes, oproept er aan deel te nemen en de mogelijkheid biedt via
een acceptgiro te doneren.
Bovendien brengen we de mogelijkheid Compassion in World Farming op te nemen in je testament
nadrukkelijk onder de aandacht van onze achterban. Legaten vormen nu nog een zeer
onregelmatige en zeer bescheiden bron van inkomsten. Vanwege de onzekerheid van
daadwerkelijke inkomsten uit legaten begroten we die niet.
In voorkomende gevallen kunnen we voor specifieke projecten financiële ondersteuning vragen bij
vermogensfondsen.
Behalve inkomsten van onze donateurs verwachten we dit jaar een substantiële bijdrage van onze
moederorganisatie. Deze is bedoeld voor het uitvoeren van onze campagnes en voor het versterken
van onze organisatie, op weg naar financiële zelfstandigheid.
Uitgaven
De inkomsten van de stichting worden geheel besteed aan onze eigen activiteiten ter realisatie van
onze campagnes en campagnedoelen in Nederland en in de EU.
We dragen niet bij aan de inkomsten van de moederorganisatie en verstrekken geen subsidies of
financiële ondersteuning aan andere organisaties (behalve lidmaatschappen).
Algemeen
Omdat we nog steeds financieel ondersteund worden door onze moederorganisatie houden we
geen eigen continuïteitsreserve aan en beleggen we niet.
We maken zoveel mogelijk gebruik van diensten van ethische banken, in dit geval de Triodosbank.
Waar het nodig is gebruik te maken van andere financiële dienstverleners houden we de tegoeden
zo laag mogelijk.
We streven naar financiële zelfstandigheid voor het eind van het financiële jaar 2021-2022.
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Stichting Compassion in World Farming Nederland
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