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Open brief aan de financiële sector:
bescherm de dieren, bescherm de planeet!
Beste medewerkers, beleidsmakers en CEO’s van banken, verzekeraars en pensioenfondsen.
Met deze open brief roepen we u dringend op tot actie. Voor dier, mens en planeet.

Wezens met gevoel

U investeert in een wereldwijde vee-industrie waarin elk jaar vele miljarden dieren worden gebruikt
en uitgebuit, vaak onder erbarmelijke omstandigheden. Het gaat om grote en kille cijfers. Des te
belangrijker om te (blijven) beseffen dat we het hebben over individuele, levende wezens met gevoel en
een eigen, door de wet erkende, intrinsieke waarde.

Hun welzijn is ons welzijn

U weet vast dat de vee-industrie niet alleen massaal dierenleed veroorzaakt, maar ook voor een
belangrijk deel debet is aan de klimaatcrisis en verlies aan biodiversiteit. Ook nieuws over slechte
werkomstandigheden en landroof kunnen u niet zijn ontgaan. Bovendien herbergt deze industrie grote
risico’s voor onze volksgezondheid, waaronder virussen die van dier op mens kunnen overspringen.

Miljardeninvesteringen in natuurvernietiging

Toch blijft u miljarden stoppen in doorgefokte plofkippen, wrede huisvestingssystemen en ziekmakende
pesticiden. In een systeem dat kostbare natuur ontbost, zoals in de Amazone en Cerrado, voor soja
die bestemd is voor veevoer. In een systeem dat dit veevoer van de ene kant naar de andere kant van
de wereld sleept, om daar mestoverschotten te veroorzaken die lokale dieren en planten in gevaar
brengen. En dat geld is van uw klanten: Nederlandse spaarders, verzekerden en pensioendeelnemers.

Tijd voor actie

Sommigen van u hebben al stappen gezet om het anders en beter te doen. Maar er is geen tijd te
verliezen. Elke seconde sterven duizenden ‘productiedieren’. Elke minuut wordt een voetbalveld aan
tropisch regenwoud vernietigd. En elk jaar dat we falen CO2-reductiedoelstellingen te halen, maakt het
onwaarschijnlijker dat we de opwarming van de aarde kunnen beperken tot 1,5°C.

Diervriendelijk, duurzaam voedselsysteem

Het kan anders en het moet beter. Investeer in een voedselsysteem dat:
• Diervriendelijk is. Geen kooien, geen doorgefokte rassen. Ruimte voor natuurlijk gedrag.
• Meer plantaardig is. Minstens een halvering van de productie en consumptie van dierlijke producten
per 2040.
• Circulair en duurzaam wordt. Dat betekent in elk geval de uitfasering van de teelt van monoculturen
(zoals soja) voor veevoer voor productiedieren.
Met vriendelijke groeten,

Dirk-Jan Verdonk

Algemeen directeur World Animal Protection Nederland
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