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INTRODUCTIE
Het IFAW staat een wereld voor ogen, 
waarin dieren gerespecteerd en beschermd 
worden. Bij al ons werk voor de dieren 
en bij al onze inspanningen om via 
overheidsbeleid, wet – en regelgeving 
én binnen de samenleving als geheel 
de bescherming van dieren beter te 
waarborgen, hanteren wij de volgende 
basisprincipes:

	 Wij onderkennen dat dieren een 
intrinsieke waarde hebben en over 
bewustzijn en gevoel beschikken.
	 Ons beleid moet op degelijk 
wetenschappelijk onderzoek steunen en 
een ethisch verantwoorde behandeling van 
dieren als uitgangspunt hebben.
	 Beleidsbeslissingen ten aanzien van 
natuurbehoud dienen op de volgende 
uitgangspunten te worden gebaseerd: 
ecologische duurzaamheid en biologische 
duurzaamheid, de ethische behandeling 
van dieren en het voorzorgsbeginsel.

KERNBEGRIPPEN
Dier
Elk lid van het Rijk der Dieren, bestaande uit 
meercellige organismen met een duidelijk 
omlijnde vorm en een doorgaans begrensde 
groei, is in staat om zich vrij te bewegen, 
actief voedsel tot zich te nemen en dat 
voedsel inwendig te verteren, en is uitgerust 
met zintuigen en een zenuwstelsel waarmee 
ze direct op prikkels kunnen reageren. 

In de context van deze definities worden alle 
gewervelde dieren, waarvan algemeen wordt 
erkend dat zij over bewustzijn beschikken, 
met ‘dier’ aangeduid.

Dierenwelzijn
Het fysiek en geestelijk welzijn van dieren.

Biologische duurzaamheid
Het vermogen van een populatie levende 
organismen om voortplantingsprocessen 
en –functies, biodiversiteit en productiviteit 
duurzaam in stand te houden. Voor de 
omvang van de populatie wordt veelal 
een bepaalde maatstaf gehanteerd, zoals 
‘populatie waar de mens geen exemplaren 
voor gebruik aan onttrekt’.

Natuurbehoud
Bescherming tegen achteruitgang, 
beschadiging of verlies van wat niet kan 
worden hersteld, zoals een ecosysteem, 
leefgebied of diersoort. 

Ecologische duurzaamheid
Het vermogen van een ecosysteem om 
ecologische processen, functies, biodiversiteit 
en productiviteit duurzaam in stand te 
houden, veelal gemeten aan de hand 
van indicatoren voor totale biologische 
diversiteit of het ‘draagvermogen’ voor 
bepaalde indicatorsoorten, met inbegrip van 
sleutelsoorten.

Euthanasie
Het woord ‘euthanasia’ betekent ‘zachte’ of 
‘goede’ dood en wordt gedefinieerd als een 
niet-natuurlijke snelle dood, op een wijze 
die het dier minimaal belemmert en zo min 
mogelijk stress of pijn toebrengt.

Intrinsieke waarde
De inherente waarde van iets, ongeacht 
de waarde (of het nut) die het voor iets of 
iemand anders heeft. 

Voorzorgsbeginsel 
Een wetenschapsprincipe dat voorzichtigheid 
of behoedzaamheid voorschrijft in situaties, 
waarin de vereiste wetenschappelijke 
zekerheid of onderzoeksgegevens ontbreken. 
Er wordt mee beoogd dat – in afwachting van 
nader onderzoek – voldoende bescherming 
wordt geboden tegen de gevaren of risico’s 
die het welzijn van mensen, dieren of het 
milieu bedreigen.

Bewustzijn 
Is het vermogen om dingen te voelen en waar 
te nemen.

Duurzaam gebruik van de natuur (inclusief 
dieren)
Het gebruik van de natuur – met inbegrip 
van dieren – door mensen, ongeacht met 
welk doel, op een wijze die niet tot uitputting 
of aantasting van de natuur leidt of daartoe 
bijdraagt.

Wilde dieren en gedomesticeerde dieren 

Gedomesticeerd dier – Dieren die al vele 
generaties lang door de mens selectief 
worden gefokt om hem gezelschap te houden, 
hem van voedsel of weefsel te voorzien, of 
voor hem te werken. 

Gedomesticeerd huisdier – Een 
gedomesticeerd dier dat door mensen 
in of rond het woonhuis wordt gehouden 
als gezelschapsdier, voor de sier, of voor 
emotionele en/of fysieke ondersteuning.

Huisdieren – Gedomesticeerde, als huisdier 
gehouden, dieren die zijn gesocialiseerd en in 
staat zijn om een hechte relatie met mensen 
aan te gaan. Om die reden worden ze niet in 

een kooi of op andere wijze opgesloten (bijv. 
honden en katten).

Domesticering – Domesticering is een proces 
waarbij dieren door middel van selectief 
fokken genetische veranderingen ondergaan 
om een door de mens bepaald doel te 
dienen.  

Verwilderde dieren – Huisdieren die in 
verwilderde toestand leven en veelal te weinig 
zijn gesocialiseerd of te schuw zijn voor direct 
contact met mensen of om in een woonhuis 
of opvangfaciliteit te worden geplaatst met 
het oog op hun eigen welzijn en dat van 
mensen.

Exotisch dier – Een dier dat behoort tot een 
soort die van nature niet thuishoort in het 
geografisch gebied waar het leeft of wordt 
gehouden.

Exotisch huisdier – Een nog niet volledig 
gedomesticeerd dier dat behoort tot een 
soort die niet thuishoort in het gebied waar 
het wordt gehouden, maar dat niettemin door 
mensen in gevangenschap wordt gehouden 
als gezelschapsdier, voor de sier, of voor 
emotionele en/of fysieke ondersteuning.

Boerderijdieren – Gedomesticeerde dieren 
die gewoonlijk in verband worden gebracht 
met de productie van voedsel of weefsels 
en waartoe onder meer gedomesticeerde 
hoefdieren en tam pluimvee behoren.

Invasieve dieren – Uitheemse dieren die hun 
verspreidingsgebied hebben uitgebreid of 
verlegd, ontsnapte dieren, of in een ander 
ecosysteem ingevoerde dieren. 

Gedresseerde dieren – Dieren die zijn 
afgericht om bepaalde taken uit te voeren, 
met als voornaamste doel het vermaken 
van mensen of het ondersteunen van 
publiciteitsacties. 

Plaag – Een organisme met kenmerken 
die als schadelijk of ongewenst worden 
beschouwd.

Temmen – Door een dier te temmen kunnen 
we zijn gedrag veranderen, maar niet 
zijn genetische kenmerken. Het temmen 
van wilde dieren is heel iets anders dan 
domesticeren. Wilde dieren die wel getemd, 
maar niet gedomesticeerd zijn, verliezen de 
hun kenmerkende natuur niet. Huisdieren 
laten zich juist heel goed temmen.

Wilde dieren – Een wild dier is een dier 
dat niet is gedomesticeerd en zijn wilde 
natuur behoudt. Zie ook de definitie van 
‘Gedomesticeerd dier’.
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Als huisdier gehouden wild dier – Een dier 
dat nog niet volledig is gedomesticeerd maar 
desondanks door mensen in gevangenschap 
wordt gehouden als gezelschapsdier, voor 
de sier, of voor emotionele en/of fysieke 
ondersteuning. 

Werkdieren – Huisdieren of wilde dieren die 
zijn getemd en getraind om werk voor mensen 
te doen.
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PRINCIPEVERKLARING
Ecologische duurzaamheid
Ecologische duurzaamheid is van essentieel 
belang voor het welzijn van alle leven op 
aarde en dient met het oog op natuurbehoud 
de hoogste prioriteit te krijgen.

1.2 Beoordeling van het welzijn van 
dieren die onder de directe zorg van 
mensen vallen
Mensen hebben de plicht om te voorzien 
in de behoeften van dieren die onder hun 
directe zorg vallen. Daarbij moet aandacht 
worden geschonken aan de vele elementen 
die bijdragen aan de kwaliteit van leven van 
het dier, met inbegrip van wat wel de ‘vijf 
vrijheden’ wordt genoemd: 
1) Vrij van van honger en dorst en onjuiste 
 voeding
2) Vrij van ongemak
3) Vrij van pijn, verwonding en ziekten
4) Vrij om normaal gedrag te kunnen vertonen
5) Vrij van angst en chronische stress

1.3 Beoordeling van het welzijn van 
wilde dieren in de natuur
De mens beïnvloedt het leven van wilde 
dieren op veel manieren. Het is onze 
verantwoordelijkheid tegenover de dieren 
om de nadelen van onze activiteiten zoveel 
mogelijk te voorkomen of uit te sluiten.

Voor de beoordeling van het welzijn van 

wilde dieren in de natuur kunnen diverse 
maatstaven worden gehanteerd om zowel 
individuele dieren als complete in het 
wild levende populaties te evalueren. De 
resultaten kunnen worden afgezet op een 
schaal die het welzijnsniveau uitdrukt, 
aflopend van optimaal tot minimaal. Enkele 
maatstaven die ten aanzien van individuele 
dieren worden gehanteerd:
	levensverwachting
	het vermogen om te groeien en zich voort 
 te planten
	lichaamsconditie (inclusief eventuele 
 ziekten of verwondingen)
	fysiologische toestand 
	gedrag

Ten aanzien van populaties worden doorgaans 
de volgende maatstaven gehanteerd:
	huidige relatieve dichtheid (veelal in 
 relatie tot een bepaalde richtlijn, zoals 
 de populatieomvang zonder menselijke 
 interventie of ‘draagkracht’, criteria die 
 bijvoorbeeld in de Amerikaanse Marine 
 Mammal Protection Act zijn vastgelegd)
	trendmatige ontwikkelingen in relatieve 
 dichtheid (toenemend, afnemend of 
 stabiel)
	de ‘conditie’ van individuele dieren binnen 
 de populatie
	de leeftijd waarop dieren volwassen worden  
 of zich voor het eerst voortplanten
	voortplantingsfrequentie (hoog / laag)
	natuurlijke sterfte- of overlevingscijfers

1.4 Duurzaam gebruik van dieren 
Mensen dragen de verantwoordelijkheid 
om de intrinsieke waarde van dieren te 
respecteren en om te waarborgen dat 
mensen en dieren op ecologisch duurzame 
wijze samen kunnen leven. Dieren wreed 
of gevoelloos behandelen onder het mom 
van duurzaam gebruik is onacceptabel. 
Dieren pijn doen of laten lijden mag nooit 
worden gelegitimeerd met een beroep op 
duurzaamheid. 

1.5 Biologische duurzaamheid
Populaties levende organismen mogen niet 
in zodanige mate door de mens worden 
gebruikt, dat hun omvang of toestand 
afneemt tot een niveau waarop herstel niet 
meer mogelijk is.

1.6  Intrinsieke waarde
Intrinsieke waarde is de inherente waarde 
van iets, ongeacht de waarde (of het nut) die 
het voor iets of iemand anders heeft. Dingen 
met een intrinsieke waarde zijn op zichzelf 
waardevol en kunnen om die reden niet door 

iets anders worden vervangen. Een individueel 
dier heeft intrinsieke waarde omdat het in 
genetisch opzicht uniek is en door geen 
enkel ander individu kan worden vervangen. 
Om dezelfde reden heeft ook een diersoort 
intrinsieke waarde; hij kan door geen andere 
soort worden vervangen en als hij uitsterft, is 
hij definitief verdwenen. 

1.7  Waarnemingsvermogen 
De kwaliteit van leven zoals dieren die ervaren 
is, evenals het leed dat ze ondergaan, een 
kwestie van ethiek. Dieren zijn bewust levende 
wezens en daar moet bij het opstellen en 
uitvoeren van dierenwelzijnsbeleid volledig 
rekening mee worden gehouden.

1.8  Bestrijding van plagen 
Dieren wreed of gevoelloos behandelen onder 
de dekmantel van ‘ongediertebestrijding’ 
is onaanvaardbaar. Een dier als schadelijk 
beschouwen is nog geen rechtvaardiging voor 
een harteloze behandeling.

Huisdieren
2.1 Het houden van huisdieren
Huisdieren moeten over alles kunnen 
beschikken wat voor hun fysieke en 
emotionele behoeften noodzakelijk is. 
Ook moeten de juiste omgevingscondities 
aanwezig zijn, evenals de mogelijkheid tot 
sociale interactie.

2.2 Verantwoord fokken
Mensen die met hun huisdieren fokken, zijn 
verantwoordelijk voor het welzijn van zowel 
de fokdieren als van de jongen die ze krijgen.  
Het kruisen van wilde dieren met huisdieren 
zoals wolfshonden zou verboden moeten 
worden. 

2.3 Verminkingen
Oren en staarten couperen, stembanden 
verwijderen, klauwen (bij katten) of 
giftanden (bij slangen) verwijderen zou 
niet mogen plaatsvinden als dat op niet-
medische gronden gebeurt, bijvoorbeeld om 
cosmetische redenen of om het gedrag van 
een dier te veranderen.

2.4  Euthanasie
Wanneer duidelijk is dat de kwaliteit van leven 
van een individueel dier onvermijdelijk of 
onomkeerbaar gevaar loopt of in gevaar dreigt 
te worden gebracht, kan euthanasie voor het 
dier in een bepaalde situatie het beste zijn. 

2.5  Selectief doden van huisdieren 
Het doden van honden en katten is geen 
acceptabele methode om een populatie in 
de hand te houden en mag dan ook niet als 
oplossing worden beschouwd. 
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Wilde dieren
3.1  Wilde dieren in gevangenschap 
(algemeen)
Wilde dieren horen niet in gevangenschap, 
tenzij het welzijn van die dieren kan worden 
gewaarborgd en uit onderzoek is gebleken 
dat het houden van de dieren ethisch 
verantwoord is en/of omdat dit in het belang 
van het welzijn of de bescherming van de 
dieren is.  Sommige soorten kunnen niet goed 
in gevangenschap worden gehouden vanwege 
de complexiteit van hun sociale structuren en 
van hun natuurlijke leefomgeving. 

3.2  Wilde dieren als huisdier
Wilde dieren horen thuis in de natuur en 
moeten niet als huisdier worden gehouden. 

3.3  Jacht op wilde dieren
Of de jacht op wilde dieren ethisch 
verantwoord is, moet per geval worden 
bekeken. Er moet niet op wilde dieren worden 
gejaagd als dat ethisch of vanuit het oogpunt 
van natuurbescherming onverantwoord is.  

3.4  Trofeeënjacht
De jacht op dieren als trofee is 
onaanvaardbaar, ook indien de gedode dieren 
vervolgens worden geconsumeerd. 

3.5  Commerciële jacht
De onethische en wrede jacht op wilde dieren 
voor commerciële doeleinden, waarbij het 
om producten als voedsel, bont, medicijnen, 
siervoorwerpen of olie te doen is, zou 
verboden moeten worden.  

3.6  Jacht op bedreigde diersoorten
De jacht op bedreigde diersoorten zou 
verboden moeten zijn. 

3.7 Jacht voor het levensonderhoud 
Waar op wilde dieren wordt gejaagd om 
in het levensonderhoud te voorzien, zou 
dat op ecologisch duurzame wijze moeten 
gebeuren. Bovendien moeten alle nodige 
voorzorgsmaatregelen worden genomen om 
de dieren zo min mogelijk pijn en lijden te 
berokkenen. 

3.8  Commerciële jacht op walvissen en 
zeehonden
De commerciële jacht op walvissen (met 
inbegrip van de zogenaamde ‘jacht uit 
wetenschappelijke overwegingen’) en 
zeehonden zou verboden moeten worden, 
omdat deze inherent wreed en onnodig is en 
een potentieel ernstige bedreiging vormt voor 
het voortbestaan van deze dieren.

3.9  Afschot van dieren 
Als er plannen zijn om een bepaalde 

populatie dieren op wetenschappelijk en 
ethisch verantwoorde wijze te reduceren, 
moet op grond van o.a. economische, 
ethische, wetenschappelijke en educatieve 
overwegingen naar methoden worden 
gezocht waarbij dieren niet worden gedood 
of in gevangenschap worden gezet. In 
omstandigheden waarin het doden van 
dieren in een populatie absoluut noodzakelijk 
wordt geacht en alle andere oplossingen 
zijn uitgeput, moet het doden op zodanige 
wijze gebeuren dat de dieren zo min mogelijk 
pijn en leed wordt aangedaan. Vervolgens 
moet alles in het werk worden gesteld om te 
voorkomen, dat later opnieuw dieren moeten 
worden gedood. In voorkomende gevallen 
moet de noodzaak voor ingrijpen aantoonbaar 
worden gemaakt. Ook moet op voorhand 
zeker zijn dat zulk ingrijpen tot het gewenste 
resultaat zal leiden.

Consumptiedieren
4.1 Industriële dierhouderij
De industriële dierhouderij – grootschalige 
industriële faciliteiten waarin dieren dicht op 
elkaar zitten opgesloten – is zeer schadelijk 
voor het welzijn van dieren en bovendien 
milieuvervuilend.  Door voedsel te kopen dat 
lokaal op duurzame wijze is geproduceerd en 
minder vlees te eten helpt men de schadelijke 
gevolgen voor dieren en het milieu te 
verminderen.

4.2  Behandeling van fok- en 
kweekdieren 
Dieren, met inbegrip van vissen, die voor 
menselijke consumptie worden gefokt en 
geslacht, hebben er recht op beschermd 
te worden tegen lijden en pijn. Om hieraan 
te voldoen moet – aan de hand van de 
‘vijf vrijheden’ – maximaal in de fysieke en 
emotionele behoeften van de dieren worden 
voorzien.

4.3  In het wild levende dieren voor 
consumptie
De jacht op in het wild levende dieren voor de 
consumptie dient op humane en ecologisch 
duurzame wijze te geschieden.

Voor veel inheemse volkeren zijn wilde 
dieren een belangrijke bron van eiwitten. De 
ontwikkeling van nieuwe markten voor – en 
toenemende handel in – wilde dieren voor 
menselijke consumptie hebben echter tot 
praktijken geleid, waarbij van een humane en 
ecologisch duurzame jacht geen sprake meer 
is.

Dieren en de wetenschap
5.1  Experimenten met dieren
Het gebruik van proefdieren bij 
wetenschappelijk onderzoek zou tot een 
minimum moeten worden beperkt en de 
keuze voor alternatieven zou moeten worden 
gebaseerd op de 3 V’s: Verbetering van de 
procedures om dierenleed te voorkomen, 
Vermindering van het aantal proefdieren en 
Vervanging van dieren zodra er alternatieven 
voorhanden zijn. Dieren zouden niet als 
proefdier mogen worden gebruikt voor 
cosmetica of voor de ontwikkeling van 
huishoudelijke producten of tuinartikelen. 

5.2  Wilde dieren voor de productie van 
medicijnen
Lichaamsdelen van wilde dieren of daarvan 
afgeleide producten zouden niet in 
geneesmiddelen mogen worden verwerkt.  
In plaats daarvan kunnen plantaardige en 
synthetische alternatieven worden gebruikt 
die eveneens effectief en in voldoende mate 
beschikbaar zijn en waarbij geen bedreigde 
soorten in het geding zijn.
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