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Artikel 1.3. Intrinsieke waarde 

1. De intrinsieke waarde van het dier wordt erkend. 

2. Onder erkenning van de intrinsieke waarde als bedoeld in het eerste lid wordt verstaan erkenning 

van de eigen waarde van dieren, zijnde wezens met gevoel. Bij het stellen van regels bij of 
krachtens deze wet, en het nemen van op die regels gebaseerde besluiten, wordt ten volle 
rekening gehouden met de gevolgen die deze regels of besluiten hebben voor deze intrinsieke 
waarde van het dier, onverminderd andere gerechtvaardigde belangen. Daarbij wordt er in elk 
geval in voorzien dat de inbreuk op de integriteit of het welzijn van dieren, verder dan redelijkerwijs 

noodzakelijk, wordt voorkomen en dat de zorg die de dieren redelijkerwijs behoeven is verzekerd. 

3. Voor de toepassing van het tweede lid wordt tot de zorg die dieren redelijkerwijs behoeven in elk 

geval gerekend dat dieren zijn gevrijwaard van: 

a. dorst, honger en onjuiste voeding; 
b. fysiek en fysiologisch ongerief; 
c. pijn, verwonding en ziektes; 
d. angst en chronische stress; 
e. beperking van hun natuurlijk gedrag; 

 

voor zover zulks redelijkerwijs kan worden verlangd. 

European Convention for the Protection of Animals kept for Farming Purposes (214 kB) reflects 
the so-called 'Five Freedoms': 

 Freedom from hunger and thirst  
 Freedom from discomfort  
 Freedom from pain, injury and disease  
 Freedom to express normal behaviour  
 Freedom from fear and distress  

When the Lisbon Treaty came into force in 2009 it amended the 'Treaty on the Functioning of the 
European Union' (TFEU) and introduced the recognition that animals are sentient beings.  

Article 13 of Title II states that: 

"In formulating and implementing the Union's agriculture, fisheries, transport, internal market, research 
and technological development and space policies, the Union and the Member States shall, since 
animals are sentient beings, pay full regard to the welfare requirements of animals, while respecting 
the legislative or administrative provisions and customs of the Member States relating in particular to 
religious rites, cultural traditions and regional heritage."  

National governments may adopt more stringent rules provided they are compatible with the 
provisions of the Treaty but Community legislation concerning the welfare conditions of farm animals 
lays down minimum standards. 

 

 
 

 

http://ec.europa.eu/food/animals/docs/aw_european_convention_protection_animals_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12007L/TXT
http://ec.europa.eu/food/animals/docs/aw_european_convention_protection_animals_en.pd
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