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Opgave 3 Meningsverschillen Nederland – EU 
over dierenwelzijn 

Bij deze opgave horen de teksten 3 tot en met 5. 

Inleiding  
In juni 2013 werd Nederland door de Europese Unie op de vingers getikt 
omdat de Europese regelgeving ter bescherming van proefdieren 
onvoldoende is omgezet in Nederlandse wetgeving (tekst 3). Ook de 
dierenbeschermingsorganisaties Een DIER Een VRIEND (EDEV) en 
Stichting VIER VOETERS hadden kritiek (tekst 4).  
De Raad van State adviseert de Nederlandse regering om een geheel 
nieuwe wet te maken (tekst 5). 

Gebruik tekst 3. 
De Europese Commissie heeft als dagelijks bestuur van de Europese 
Unie (EU) verschillende taken.  

3p 10 – Noem twee hoofdtaken van de Europese Commissie. 
– Welke hoofdtaak is te herkennen in tekst 3? Geef bij deze hoofdtaak

een passend citaat. 

Als de Nederlandse regering niet binnen twee maanden reageert op het 
‘met reden omkleed advies’ van de Europese Commissie, dan legt de 
Commissie deze zaak voor bij een ander orgaan van de EU. Uiteindelijk 
kan Nederland een boete riskeren. 

1p 11 Welk orgaan van de EU is dat? 

2p 12 Welke twee organen van de EU hebben de Europese regels waarnaar in 
tekst 3 verwezen wordt vastgesteld? 

Gebruik tekst 4. 
De dierenbeschermingsorganisaties EDEV (Een DIER Een VRIEND) en 
Stichting VIER VOETERS zijn pressiegroepen. 

4p 13  Noem twee kenmerkende verschillen tussen pressiegroepen en 
politieke partijen. 

 Toon per kenmerk aan met behulp van gegevens uit tekst 4 dat EDEV  
en Stichting VIER VOETERS pressiegroepen zijn.  

Gebruik tekst 5. 
Eén van de hoofdfasen van het systeemmodel is de omzetting. Deze fase 
bestaat weer uit verschillende subfasen. 

2p 14 – In welke subfase van de omzetting bevindt zich het Nederlandse  
besluitvormingsproces over de invoering van de Europese richtlijn?  

– Leg je antwoord uit aan de hand van gegevens uit tekst 5.
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tekst 3 

EU maant Nederland over dierenwelzijnswetten  

Brussel is niet te spreken over de 
Nederlandse wetgeving over de 
bescherming van dieren die voor 
wetenschappelijke doeleinden 

5 worden gebruikt. Donderdag stuurde 
de Europese Commissie Nederland 
een zogeheten ‘met reden omkleed 
advies’. 
Volgens Brussel heeft Nederland 

10 onvoldoende de Europese regels 
hierover doorgezet in nationale 

wetten. Volgens de EU-regels moet 
het gebruik van dieren voor experi-
menten zo veel mogelijk worden 

15 beperkt. Bovendien moeten er waar 
mogelijk alternatieven worden 
gebruikt. Deze regels hadden al in 
november 2012 omgezet moeten 
worden, maar aangezien Nederland 

20 dit nog niet heeft gedaan, neemt 
Brussel deze eerste stap.

bron: de Volkskrant, 20 juni 2013  

tekst 4 

Nederland riskeert boete Europese Commissie  

Dierenbeschermingsorganisaties 
EDEV (Een DIER Een VRIEND) en 
Stichting VIER VOETERS reageren 
verontwaardigd op de ernstig ver-

5 traagde implementatie van Europese 
regelgeving ter bescherming van 
proefdieren.  
(…)  
Barbara van Genne, campagneleider 
bij Stichting VIER VOETERS:  

10 “We zijn teleurgesteld dat Nederland 
tot nog toe niet in staat is geweest 
om de volledige eisen van de EU-
Richtlijn in nationale wetgeving om te 
zetten.” 
(…) 

15 Geoffrey Deckers, voorzitter van 
EDEV: “Veel Nederlanders denken 
wellicht dat alles prima is geregeld 
voor proefdieren, maar dat is ten 
onrechte: zoals het nu lijkt gaat 

20 Nederland hekkensluiter worden bij 
het invoeren van deze toch al mini-
male regels voor dierproefnemers.” 
(…) 
De twee dierenbeschermings- 
organisaties VIER VOETERS en 

25 EDEV roepen de Nederlandse 
autoriteiten op om alle zeilen bij te 
zetten om de nieuwe deadline wel te 
halen.

bron: Website Stichting VIER VOETERS, 25 juni 2013 
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tekst 5 

Raad van State: liever nieuwe wet op dierproeven  

Er kan beter een nieuwe Wet op de 
dierproeven komen dan een aange-
paste. Dat oordeelt de Raad van 
State. 

5 De regering wil de Europese richtlijn 
inpassen in de eigen wet over de 
bescherming van dieren die voor  

wetenschappelijke doeleinden wor-
den gebruikt. Maar deze toevoeging 

10 doet afbreuk aan de overzichtelijk-
heid en de toegankelijkheid van de 
wet, stelt de afdeling advisering van 
de Raad van State. Ze vindt dat het 
meer voor de hand ligt een geheel 

15 nieuwe wet op te stellen. (…) 

bron: de Volkskrant, 10 juli 2013 
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