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STELLING EENS NEUTRAAL ONEENS WEET NIET 

 % % % %  

Mensen die dieren ernstig mishandelen of verwaarlozen, 

moeten verboden worden om nog langer huisdieren te 

houden 

92 4 2 2 

Om het aantal zwerfkatten te verminderen, moet elke kat 

verplicht worden gechipt en geregistreerd 
73 15 9 4 

Het moet verboden worden om vee langer dan 8 uur 

achter elkaar en verder dan 500 kilometer te vervoeren 
73 15 8 4 

Er moet een lijst met betrouwbare fokkers en handelaren 

van honden komen. Alleen de puppy’s van bedrijven op die 

lijst mogen in Nederland verkocht worden 

70 14 8 8 

Om bijtincidenten met honden te voorkomen, moeten 

mensen die een grote, sterke hond willen, verplicht 

worden een examen te doen 

70 14 12 4 

Er moet meer afleiding en ruimte komen voor dieren in de 

veehouderij en ingrepen bij die dieren moeten verboden 

worden 

69 17 9 4 

Kalveren moeten enkele  maanden na hun geboorte bij 

hun moeder blijven 
62 19 12 7 

Voordat een jachtvergunning wordt afgegeven, moet eerst 

worden aangetoond dat er alles aan gedaan is om niet-

dodelijke alternatieven in te zetten om de overlast te 

bestrijden 

59 18 19 4 

Om te voorkomen dat bij een uitbraak van vogelgriep 

kippen preventief moeten worden gedood, moeten kippen 

preventief gevaccineerd worden tegen de vogelgriep 

46 26 17 12 

Er mag niet meer bezuinigd worden op de dierenpolitie 45 30 18 7 
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Top drie belangrijkste voorstellen 
 

 

WAT MOET ALS EERSTE, TWEEDE EN DERDE WORDEN AANGEPAKT? AANTAL KEER GENOEMD 

 % 

Mensen die dieren ernstig mishandelen of verwaarlozen, 

moeten verboden worden om nog langer huisdieren te 

houden 

56 

Er moet een lijst met betrouwbare fokkers en handelaren 

van honden komen. Alleen de puppy’s van bedrijven op 

die lijst mogen in Nederland verkocht worden 

37 

Het moet verboden worden om vee langer dan 8 uur 

achter elkaar en verder dan 500 kilometer te vervoeren 
31 
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Standpunten Dierenbescherming 
 

 

STELLING STANDPUNT DIERENBESCHERMING 

  

Mensen die dieren ernstig mishandelen of 

verwaarlozen, moeten verboden worden om 

nog langer huisdieren te houden 

Het is al vaak beloofd, maar het is er nog steeds niet. 

Mensen die bij herhaling dieren verwaarlozen of 

mishandelen, moeten nooit meer dieren kunnen 

houden. Het wordt tijd dat dat een keer geregeld gaat 

worden. 

Om het aantal zwerfkatten te verminderen, 

moet elke kat verplicht worden gechipt en 

geregistreerd 

Als katten verplicht gechipt worden, kunnen 

weggelopen katten sneller terug naar hun baasje en 

wordt de drempel hoger om katten te dumpen. 

Verwilderde zwerfkatten blijven door de 

Dierenbescherming gevangen, vervolgens gecastreerd 

of gesteriliseerd en weer teruggeplaatst worden. 

Het moet verboden worden om vee langer 

dan 8 uur achter elkaar en verder dan 500 

kilometer te vervoeren 

Bij het vervoeren van vee komt veel stress en angst 

kijken. Dieren raken uitgeput, gewond, ziek of gaan 

zelfs dood. Onnodig vervoer van levende dieren moet 

ophouden. Voor de Dierenbescherming is 8 uur en 500 

kilometer het absolute maximum. 

Er moet een lijst met betrouwbare fokkers en 

handelaren van honden komen. Alleen de 

puppy’s van bedrijven op die lijst mogen in 

Nederland verkocht worden 

Er moet een 'witte lijst' komen met betrouwbare 

fokkers en handelaren. Die moeten zich laten 

registreren en onder andere hun registratienummer 

vermelden in advertenties voor pups. Zo kunnen de 

misstanden in de puppyhandel, zoals slechte 

huisvesting, geen medische zorg en het volspuiten met 

hormonen die voor een jaarronde ‘productie’ moeten 

zorgen, worden uitgebannen. 

Om bijtincidenten met honden te voorkomen, 

moeten mensen die een grote, sterke hond 

willen, verplicht worden een examen te doen 

Een verplichte cursus is een van de maatregelen die 

bijtincidenten met honden moet terugdringen. Er ligt 

een grote verantwoordelijkheid bij de baas voor het 

gedrag van de hond. Naast een verplichte cursus 

moeten de honden waarbij een extra risico is op 

bijtincidenten verplicht aangelijnd of in losloopgebieden 

met een muilkorf. 
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Er moet meer afleiding en ruimte komen voor 

dieren in de veehouderij en ingrepen bij die 

dieren moeten verboden worden 

Dieren in de vee-industrie worden vaak weggestopt in 

krappe hokken en kooien en krijgen afgepaste porties 

voer. Dat zorgt voor stress, verveling, onderlinge 

wrijving en veel ziekten. Door de verveling en stress 

gaan de dieren elkaar beschadigen. Om dat te 

voorkomen worden nu staarten en snavels weggehaald. 

Wat ons betreft de omgekeerde wereld. Zorg voor 

goede omstandigheden voor de dieren, dan kunnen de 

ingrepen ook achterwege blijven. 

Kalveren moeten enkele  maanden na hun 

geboorte bij hun moeder blijven 

Een koe is een zoogdier. Kalveren drinken van nature 

enkele maanden melk bij hun moeder. Bij runderen die 

voor vleesproductie gehouden worden, blijft de kalf ook 

bij de moeder. Wij vinden dat de melkveehouderij 

aangepast moet worden, zodat ook daar de kalveren bij 

de moederkoe kunnen blijven. 

Voordat een jachtvergunning wordt 

afgegeven, moet eerst worden aangetoond 

dat er alles aan gedaan is om niet-dodelijke 

alternatieven in te zetten om de overlast te 

bestrijden 

Je moet de overlast bestrijden, niet het dier. Als in het 

wild levende dieren overlast veroorzaken, wordt te snel 

naar het jachtgeweer gegrepen. Wat ons betreft wordt 

eerst gekeken naar andere manieren om de overlast 

weg te nemen, zoals het inzetten van verjaagtechnieken 

(met lasers of drones) of het onaantrekkelijk maken van 

landbouwgronden. 

Om te voorkomen dat bij een uitbraak van 

vogelgriep kippen preventief moeten worden 

gedood, moeten kippen preventief 

gevaccineerd worden tegen de vogelgriep 

Het is onverteerbaar dat  honderdduizenden gezonde 

kippen ‘preventief’ worden gedood, omdat ze in de 

buurt van een uitbraak zitten. Wij pleiten voor een 

structurele en radicale aanpak van de gehele 

pluimveehouderij. Zo moet er onder meer, met 

voorrang, geschikte vogelgriepvaccins worden 

ontwikkeld. 

Er mag niet meer bezuinigd worden op de 

dierenpolitie 

De Dierenbescherming is blij met samenwerking met de 

politie en 144. Samen met de LID en de NVWA wordt 

serieus werk gemaakt van dierenwelzijnsproblemen. 

 


