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25 mei 2021 is het amendement van de PvdD voor de Wet dieren door de Eerste Kamer aangenomen. Het

wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat het huisvestingssysteem wordt aangepast aan de dieren, en niet

andersom. De formulering van de toevoeging staat voor meerdere interpretaties open. Om meer zicht te

krijgen op de juridische en praktische consequenties van de wetswijziging heeft minister Schouten een

analyse laten uitvoeren.

De Dierenbescherming heeft een onderzoek laten uitvoeren door Motivaction naar de publieke opinie

over een aantal onderwerpen binnen de Wet dieren zoals ruimte, ingrepen en dierenwelzijn.

De hoofdvraag van het onderzoek luidt als volgt:
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Achtergrond

Wat is de kennis en houding van het Nederlands publiek ten aanzien van een aantal belangrijke
onderwerpen uit de Wet dieren, te weten lichamelijke ingrepen, stalruimte en beperking van
natuurlijk gedrag?
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Methode en opzet

Methode

Dit onderzoek is kwantitatief uitgevoerd door middel van een online

vragenlijst bestaande uit 24 vragen.

Doelgroep en steekproef

Het onderzoek is uitgevoerd onder een representatieve steekproef voor

Nederlanders van 18 jaar en ouder (tot 80 jaar). In totaal hebben n=1.217

mensen uit het StemPunt-panel van Motivaction de vragenlijst ingevuld. Deze

steekproef is representatief op basis van geslacht, opleiding, leeftijd, regio,

waardenoriëntatie (Mentality-milieus) en alle combinaties hiertussen.

Daarnaast is ook een RIM-weging uitgevoerd op stemgedrag zodat de

steekproef hiervoor ook representatief is.

De Dierenbescherming wil daarnaast ook uitspraken kunnen doen over het

kiezerspotentieel van de VDD, PvdA, GroenLinks, D66, ChristenUnie en CDA.

Dit kiezerspotentieel hebben wij gedefinieerd als mensen die een

rapportcijfer van een 8, 9 of 10 geven op de vraag hoe waarschijnlijk het is dat

zij ooit op de desbetreffende partij zullen stemmen. Er is gezorgd dat voor het

kiezerspotentieel van deze zes partijen een minimale n van 100 is gehaald.

Veldwerk

Het veldwerk is uitgevoerd van 1 september 2021 tot en met 11 september

2021.

Leeswijzer

Het rapport begint met een samenvatting van de belangrijkste resultaten op

totaalniveau voor gemiddeld NL (Nederland representatief). Daarna volgt een

overzicht van hoe het kiezerspotentieel van het CDA (n=100), D66 (n=109),

GroenLinks (n=146), VVD (n=194), ChristenUnie (n=100) en PvdA (n=138)

significant afwijkt van gemiddeld Nederland.

Let op: soms wijken percentages in de grafieken niet 1% af van (opgetelde)

percentages in de tekst (bijvoorbeeld ‘eens’ + ‘zeer eens). Dit heeft komt door

afrondingsverschillen.



Samenvatting
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Samenvatting gemiddeld NL (1/4)

Voordat Nederlanders enige informatie hebben gehad over het welzijn van dieren in de veehouderij, worden gezondheid en voldoende voedsel en water de 

belangrijkste aspecten gevonden voor een goed dierenwelzijn. Maar ook de andere voorgelegde aspecten worden door circa acht op de tien Nederlanders 

belangrijk gevonden voor een goed dierenwelzijn.

Voorgelegde aspecten die van belang worden gevonden voor dierenwelzijn op volgorde van belangrijkheid:

1. Gezondheid (90% belangrijk en 0% niet)

2. Voldoende voedsel en water (89% en 1% niet)

3. Voldoende ruimte hebben (85% en 1% niet)

4. Bij behoeftes passende huisvesting (83% vs. 1% niet)

5. Natuurlijk gedrag kunnen vertonen (81% vs. 1% niet)

6. Naar buiten kunnen (80% en 3% niet)

7. Geen negatieve ervaringen hebben (80% vs. 2% niet)

8. Positieve ervaringen hebben (77% vs. 2% niet)
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Samenvatting gemiddeld NL (2/4)

Lichamelijke ingrepen: 41% vindt dit dierenwelzijnsprobleem, 57% ziet acceptabele redenen, circa helft voor verbod

• Twee derde (66%) van de Nederlanders geeft aan zich ervan bewust te zijn dat er op veel veehouderijbedrijven lichamelijke ingrepen, zoals het inkorten van de 

staart bij varkens en het onthoornen van runderen, standaard  worden gedaan: 42% enigszins en 24% volledig.  Een derde (34%) wist dit niet.

• 41% vindt deze lichamelijke ingrepen een probleem voor het dierenwelzijn. 5% vindt dit geen probleem en 15% vindt dit geen probleem mits dit met verdoving 

gebeurt. Vier op de tien (39%) geven aan niet te weten of zij dit een dierenwelzijnsprobleem vinden.

• Bijna zes op de tien (57%) vinden dat er acceptabele redenen zijn om lichamelijke ingrepen te doen in de veehouderij. Acceptabele redenen vinden 

Nederlanders vooral als de ingreep wordt uitgevoerd met verdoving/pijnstilling (32%) en als dit bijdraagt aan de veiligheid van de boer (25%). 15% noemt als 

er nog geen diervriendelijkere alternatieven zijn, 6% als dierlijke producten dan niet duurder worden en 4% als er dan meer voedsel kan worden 

geproduceerd. 5% vindt lichamelijke ingrepen altijd acceptabel en 43% vindt dat deze ingrepen nooit mogen worden gedaan. 

• Ruim de helft is voor een verbod op het inkorten van varkensstaarten (56%; 13% is tegen een verbod), het inkorten van kippensnavels (54%; 13% is tegen) en 

het inkorten van hanentenen (51%; 13% is tegen). In iets mindere mate zijn mensen ook voor een verbod op het onthoornen van runderen (43%; 19% is 

tegen) en het castreren van varkens (34%; 23% is tegen). 

• Voorstanders van een verbod op ingrepen zeggen in de open antwoorden bijvoorbeeld dat ingrepen onnodig zijn, dat vee op een betere manier gehouden 

moet worden of zij noemen de ingrepen dierenmishandeling. Tegenstanders van een verbod noemen daarentegen dat ingrepen bevorderlijk kunnen zijn voor 

het dierenwelzijn, dat deze van belang zijn voor de veiligheid (van zowel dieren als boeren) of dat castratie wel moet kunnen.

• Nederlanders vinden vooral dat bij een verbod de overheid/gehele samenleving de kosten moet betalen (51%), op afstand gevolgd door consumenten van 

vlees, eieren en zuivel (30%), supermarkten (27%) en veehouders (23%). 

Kennis

Oordeel

Acceptabele redenen

Verbod

Kosten
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Samenvatting gemiddeld NL (3/4)

Ruimte: 45% vindt dit dierenwelzijnsprobleem, 40% ziet acceptabele redenen, 62% voor verbod

• 47% van de Nederlanders denkt dat legkippen onvoldoende ruimte krijgen in de stal (26% denkt net en 9% ruim voldoende). Het beeld over de ruimte van 

vleeskippen is ongeveer gelijk (47% onvoldoende, 26% net en 6% ruim voldoende). Over varkens zijn de meningen verdeeld: 41% denkt dat zij onvoldoende 

ruimte krijgen, 30% net en 8% ruim voldoende. De ruimte voor melkkoeien wordt positiever ingeschat: 21% onvoldoende, 36% net en 23% ruim voldoende.

• Twee derde (65%) van de Nederlanders geeft aan zich ervan bewust te zijn dat dieren op veel veehouderijbedrijven minder ruimte krijgen dan zij volgens de 

Dierenbescherming (gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek) nodig hebben: 46% enigszins en 18% volledig. Een derde (35%) wist dit niet.

• Ruim vier op de tien (45%) vinden het gebrek aan ruimte een probleem voor het dierenwelzijn. 8% vindt van niet en 47% zegt het niet te weten. 

• Vier op de tien (40%) vinden dat er acceptabele redenen zijn om dieren in veehouderijen op minder ruimte te houden. Zo vindt 17% dit acceptabel als er dan 

minder schadelijke stoffen in het milieu komen, accepteert 10% dit als dierlijke producten (zoals vlees, eieren, zuivel) dan niet duurder worden en 5% als er 

dan meer voedsel kan worden geproduceerd. 9% vindt het altijd acceptabel dat dieren minder ruimte krijgen. 60% vindt dit echter nooit acceptabel. 

• Circa zes op de tien (62%) Nederlanders vinden dat het verboden moet worden om dieren in de veehouderij te houden op minder ruimte. Uit de open 

antwoorden blijkt dat zij vindend dat het zielig is, dieren er stress van krijgen, het slecht is voor de gezondheid, en dieren even goed behandeld dienen te 

worden als mensen. 8% vindt echter dat het niet verboden moet worden om dieren minder ruimte te geven. Zij zeggen bijvoorbeeld dat we veehouders vrij 

moeten laten, dat de Dierenbescherming te hoge eisen stelt en er voldoende (betaalbare) voedselproductie nodig is.

• Ook hier vindt ongeveer de helft (51%) dat de overheid/samenleving als geheel de kosten moeten betalen als er een verbod komt, op afstand gevolgd door 

consumenten (31%) en supermarkten (30%) en veehouders (23%).

Oordeel

Acceptabele redenen

Verbod

Kosten

Kennis
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Samenvatting gemiddeld NL (4/4)

Natuurlijk gedrag: 50% vindt dit dierenwelzijnsprobleem, 39% ziet acceptabele redenen, ruime meerderheid voor verbod

• Driekwart (75%) van de Nederlanders geeft aan zich ervan bewust te zijn dat op veel veehouderijbedrijven dieren niet in staat zijn om bepaald natuurlijk 

gedrag uit te voeren: 48% enigszins en 28% volledig. Een kwart (25%) wist dit niet.

• De helft (50%) vindt deze beperking van natuurlijk gedrag een probleem voor het dierenwelzijn. 7% vindt van niet en 43% weet dit niet. 

• Vier op de tien (39%) vinden dat er acceptabele redenen om natuurlijk gedrag te beperken. Zo vindt 19% het acceptabel als er dan minder schadelijke stoffen 

in het milieu komen, 11% als dierlijke producten (vlees, zuivel, eieren) dan niet duurder worden en 5% als er dan meer voedsel kan worden geproduceerd. 7% 

vindt het altijd acceptabel dat dieren bepaald natuurlijk gedrag niet kunnen vertonen. 61% vindt dit echter nooit acceptabel. 

• Circa zeven op de tien Nederlanders vinden dat het verboden moet worden om koeien te houden zonder dat ze in de wei kunnen grazen (71% en 7% niet), 

eenden zonder zwemwater (70%, 7% niet), snelgroeiende vleeskippen die moeilijk kunnen scharrelen omdat ze zo zwaar zijn (68%, 7% niet), kippen zonder 

mogelijkheid om te scharrelen in een uitloop (67%, 8% niet) en varkens zonder dat ze kunnen wroeten in stro of zand (65%, 8% niet). Zes op de tien (58%) 

vinden dat het verboden moet worden om koeien te houden zonder dat zij voor hun eigen kalf mogen zorgen (11% niet).

• Voorstanders van een verbod geven in de open antwoorden aan dat zij vinden dat dieren recht hebben op een goed leven en dat het beperken van natuurlijk 

gedrag zorgt voor dierenleed. Tegenstanders noemen onder meer dat de voedselproductie voorop staat, dat de huidige situatie noodzakelijk is, maar ook dat 

de leefomstandigheden nog steeds acceptabel kunnen zijn. 

• Bij een verbod vindt ook hier de helft (51%) van de Nederlanders dat de overheid/gehele samenleving de kosten moet betalen, op afstand gevolgd door 

consumenten (32%), supermarkten (31%) en veehouders (23%).

Oordeel

Acceptabele redenen

Verbod

Kosten

Kennis
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Overzichtstabel

Bewustzijn
Dierenwelzijns-

probleem
Acceptabele 

redenen
Voor 

verbod Overheid Consument Supermarkt Veehouders

66% 41% 57% 34%-56% 51% 30% 27% 23%

65% 45% 40% 62% 51% 31% 30% 23%

75% 50% 39% 58%-71% 51% 32% 31% 23%

Lichamelijke 

ingrepen

Te weinig 

ruimte

Beperking 

natuurlijk gedrag

Kosten betaald door



Samenvatting politieke partijen



Samenvatting CDA-potentieel
& verschil met gemiddeld NL
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Samenvatting CDA-potentieel (1/3)

Lichamelijke ingrepen

Meer kennis over dat ingrepen gebeuren en hierover een positiever oordeel, toch is circa de helft voor verbod op de meeste ingrepen

• 79% van het CDA-potentieel is zich er enigszins/volledig van bewust dat er lichamelijke ingrepen bij dieren worden gedaan (45% enigszins en 34% 

volledig). Dat is vaker dan onder gemiddeld NL (66%).

•

• Zij vinden dit vaker geen dierenwelzijnsprobleem mits met verdoving (22% vs. 15%). 32% vindt van wel (lijkt* iets lager dan gemiddeld NL, 41%).

•

• Zij vinden vaker dat er acceptabele redenen zijn om deze ingrepen te doen (70% vs. 57%), vooral als de ingreep wordt uitgevoerd met verdoving / 

pijnstilling (41%), en zij noemen vaker dan gemiddeld NL de reden dat er nog geen diervriendelijke alternatieven zijn (25% vs. 15%).

•

• Circa de helft is voor een verbod op het inkorten van kippensnavels (52%), inkorten van varkensstaarten (51%) en inkorten van hanentenen (47%). In 

iets mindere mate zijn zij voor een verbod op het onthoornen van runderen (39%) en castreren van varkens (37%). Hierin zien we slechts minimale 

verschillen met gemiddeld NL.
•

• Net als gemiddeld NL vindt het CDA-potentieel vooral dat bij een verbod vooral de gehele samenleving de kosten moet betalen (57%), op afstand gevold 

door supermarkten (33%) en consumenten (31%). Ruim een vijfde (22%) noemt de veehouders.

Circa 8% van de Nederlandse bevolking 18-80 geeft de kans dat zij ooit CDA zullen stemmen een rapportcijfer 8, 9 of 10. 

Dit noemen wij hier het CDA-potentieel. 43% van hen heeft bij de TK-verkiezingen in 2021 daadwerkelijk CDA gestemd.

Over het algemeen is het CDA-potentieel positiever over de huidige veehouderij. Toch vindt een grote meerderheid het voor een goed welzijn belangrijk dat dieren gezond

zijn (94%), er voldoende voer en water is (91%), zij voldoende ruimte (84%) en bij hun behoeftes passende huisvesting hebben (83%), naar buiten kunnen (77%), natuurlijk

gedrag kunnen vertonen (77%) en geen negatieve (78%) maar wel positieve ervaringen hebben (70%). Vaak vinden zij dit minder belangrijk dan gemiddeld NL. Hieronder de

andere belangrijkste resultaten en verschillen.

Kennis

Oordeel

Acceptabele redenen

Verbod

Kosten

*Dit verschil is niet statistisch significant.
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Samenvatting CDA-potentieel (2/3)

Ruimte

Veel positiever beeld van huidige stalruimte, meerderheid voor verbod op te weinig stalruimte

• Het CDA-potentieel denkt vaker dan gemiddeld NL dat er voldoende ruimte in de stal is voor melkkoeien (83% vs. 59%). Dit geldt ook voor legkippen

(59% denkt dat er genoeg stalruimte is vs. 34%), vleeskippen (54% vs. 31%) en varkens (54% verschilt net niet significant van gemiddeld NL, 38%).

• Zij geven echter wel vaker aan te weten dat dieren op veel veehouderijbedrijven minder ruimte krijgen ze volgens de Dierenbescherming nodig hebben 

(75% vs. 65%): 59% is zich hier enigszins van bewust en 16% volledig.
•

•

• 37% geeft aan dat zij dit een dierenwelzijnsprobleem vinden (nagenoeg gelijk aan gemiddeld NL), 14% geeft aan van niet en 49% weet dit niet.

• Zij vinden vaker dat er acceptabele redenen zijn om dieren in de veehouderij deze verminderde ruimte te bieden (53% vs. 40% gemiddeld NL), vooral dat 

er dan minder schadelijke stoffen in het milieu terecht komen (24%) en vaker dat vlees en zuivel dan niet duurder worden (17% vs. 10%).

•

• Een kleine meerderheid (60%) vindt dat het verboden moet worden om dieren in de veehouderij te houden op minder ruimte dan ze nodig hebben voor 

een goed dierenwelzijn. Dat is ongeveer gelijk aan gemiddeld NL.

•

• Net als gemiddeld NL vindt het CDA-potentieel vooral dat bij een verbod de gehele samenleving de kosten moet betalen (58%), op afstand gevold door 

consumenten (33%) en supermarkten (30%). Een kwart (26%) noemt de veehouders.

Kennis

Oordeel

Acceptabele redenen

Verbod

Kosten
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Samenvatting CDA-potentieel (3/3)

Natuurlijk gedrag

Vinden het niet kunnen uitvoeren van natuurlijk gedrag minder vaak een probleem, maar zijn wel vaak voor een verbod op dat dit niet kan

• 83% van het CDA-potentieel is zich er enigszins/volledig van bewust dat op veel veehouderijbedrijven dieren niet in staat zijn om bepaald natuurlijk 

gedrag uit te voeren (54% enigszins en 29% volledig).

• Vier op de tien (39%) vinden dit een probleem voor het dierenwelzijn (lager dan gemiddeld NL, 50%), 9% niet en 52% weet dit niet.

• Circa de helft (54%) vindt dat hier acceptabele redenen voor zijn (vaker dan onder gemiddeld NL, 39%), met vooral als reden dat er dan minder 

schadelijke stoffen in het milieu terecht komen (25%).

•

• Een meerderheid vindt dat het verboden moet worden om koeien te houden zonder dat zij in de wei kunnen grazen (70%), eenden zonder zwemwater 

(66%), kippen zonder scharreluitloop (65%) en vleeskippen te zwaar om te scharrelen (64%). Circa de helft vindt dat het verboden moet worden om 

varkens te houden zonder mogelijkheid om te wroeten (58%) en koeien die niet voor hun eigen kalf mogen zorgen (46%). Deze percentages wijken over 

het algemeen niet sterk af van gemiddeld NL.

•

• Net als gemiddeld NL vindt het CDA-potentieel vooral dat bij een verbod de gehele samenleving de kosten moet betalen (55%), op afstand gevold door 

consumenten (39%) en supermarkten (33%). Ruim een vijfde (22%) noemt de veehouders.

Kennis

Oordeel

Acceptabele redenen

Verbod

Kosten



Samenvatting D66-potentieel
& verschil met gemiddeld NL
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Samenvatting D66-potentieel (1/3)

Lichamelijke ingrepen

Circa de helft vindt ingrepen probleem voor dierenwelzijn, maar zij vinden vaker dat er acceptabele redenen voor zijn

• 71% van het D66-potentieel is zich er enigszins/volledig van bewust dat er lichamelijke ingrepen bij dieren worden gedaan (47% enigszins en 24% 

volledig). Dit is nagenoeg gelijk aan gemiddeld NL.

•

• 45% vindt dit een dierenwelzijnsprobleem, 4% niet en 19% niet mits dit met verdoving gebeurt. Ook dit is nagenoeg gelijk aan gemiddeld NL.

•

• Zij vinden vaker dat er acceptabele redenen zijn om deze ingrepen te doen (68% vs. 57%). Verdoving/pijnstilling noemen zij het vaakst als reden (38%).

• Circa zes op de tien zijn voor een verbod op het inkorten van varkensstaarten (64%), het inkorten van kippensnavels (61%) en het inkorten van 

hanentenen (61%). In iets mindere mate zijn zij voor een verbod op het onthoornen van runderen (46%) en castreren van varkens (40%). Hierin zien we 

(vrijwel) geen verschillen met gemiddeld NL.
•

• Net als gemiddeld NL vindt het D66-potentieel vooral dat bij een verbod de gehele samenleving de kosten moet betalen (57%). Zij vinden echter ook 

vaker dat dit (mede) betaald moet worden door de consument (40% vs. 30% onder gemiddeld NL). 31% noemt supermarkten en 26% veehouders.

Over het algemeen is het beeld van het D66-potentieel over wat er belangrijk is met betrekking tot het dierenwelzijn in de veehouderij ongeveer gelijk aan gemiddeld NL. Voor

een goed welzijn vinden zij het belangrijk dat dieren gezond zijn (91%), er voldoende voer en water is (90%), zij bij hun behoeftes passende huisvesting hebben (88%), voldoende

ruimte (84%), natuurlijk gedrag kunnen vertonen (83%), geen negatieve (83%) maar wel positieve ervaringen hebben (83%) en naar buiten kunnen (81%). Hieronder de andere

belangrijkste resultaten en verschillen met gemiddeld NL.

Kennis

Oordeel

Acceptabele redenen

Verbod

Kosten

Circa 9% van de Nederlandse bevolking 18-80 geeft de kans dat zij ooit D66 zullen stemmen een rapportcijfer 8, 9 of 10. 

Dit noemen wij hier het D66-potentieel. 43% van hen heeft bij de TK-verkiezingen in 2021 daadwerkelijk D66 gestemd.
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Samenvatting D66-potentieel (2/3)

Ruimte

Vinden onvoldoende ruimte in de stal vaker een probleem, bijna driekwart is voor verbod

• 58% van het D66-potentieel denkt dat legkippen onvoldoende ruimte krijgen in de stal. Dat is vaker dan onder gemiddeld NL (47%). Een ongeveer even 

groot percentage als bij gemiddeld NL schat dat de ruimte onvoldoende is voor vleeskippen (55%), varkens (50%), en melkkoeien (18%).

• Zij geven ook vaker aan dat zij zich er volledig van bewustzijn zijn dat dieren op veel veehouderijen minder ruimte krijgen dan ze volgens de Dieren-

bescherming nodig hebben (27% vs. 18%). Daarnaast geeft 45% aan dat zij zich hier enigszins van bewust waren (gelijk aan gemiddeld NL).
•

•

• Zij vinden dit vaker dan gemiddeld NL een dierenwelzijnsprobleem (56% vs. 45%). 4% vindt dit niet en 40% weet dit niet.

• 45% vindt dat er acceptabele redenen zijn om dieren in de veehouderij deze verminderde ruimte te bieden (nagenoeg gelijk aan gemiddeld NL). Zij 

noemen hiervoor vooral en vaker dan gemiddeld NL dat er dan minder schadelijke stoffen in het milieu terecht komen (26% vs. 17%).

•

• Bijna driekwart (72%) vindt dat het verboden moet worden om dieren in de veehouderij te houden op minder ruimte dan ze nodig hebben voor een goed 

dierenwelzijn. Dat lijkt iets vaker maar verschilt net niet significant van gemiddeld NL (62%).

• Net als gemiddeld NL vindt het D66-potentieel vooral dat bij een verbod de gehele samenleving de kosten moet betalen (55%). Zij noemen echter ook 

vaker de consument (45% vs. 31% onder gemiddeld NL). 37% noemt de supermarkten en 26% de veehouders.

Kennis

Oordeel

Acceptabele redenen

Verbod

Kosten



M211635 | Opinieonderzoek Wet dieren | Dierenbescherming
17-11-2021 19

Samenvatting D66-potentieel (3/3)

Natuurlijk gedrag

Vaker bewust van belemmering natuurlijk gedrag, vaker problematisch, maar ook met acceptabele reden, willen vooral dat consument verbod betaalt

• 84% van het D66-potentieel is zich er enigszins/volledig van bewust dat op veel veehouderijbedrijven dieren niet in staat zijn om bepaald natuurlijk 

gedrag uit te voeren. Daaronder valt 37% die zich hier volledig van bewust zegt te zijn en dat is hoger dan onder gemiddeld NL (28%).

•

• Zes op de tien (61%) vinden dit een probleem voor het dierenwelzijn (vaker dan gemiddeld NL, 50%), 3% niet en 36% weet dit niet.

• De helft (50%) vindt dat hier acceptabele redenen voor zijn (vaker dan onder gemiddeld NL, 39%), met vooral als reden dat er dan minder schadelijke 

stoffen in het milieu terecht komen (27%).

• Circa driekwart vindt dat het verboden moet worden om eenden te houden zonder zwemwater (78%), koeien zonder dat zij in de wei kunnen grazen 

(77%), varkens zonder mogelijkheid om te wroeten (76%), vleeskippen te zwaar om te scharrelen (76%) en kippen zonder scharreluitloop (74%). Circa de 

helft vindt dat het verboden moet worden om koeien te houden die niet voor hun eigen kalf mogen zorgen (55%). Deze percentages lijken steeds wat 

hoger dan onder gemiddeld NL, maar de verschillen zijn steeds net niet statistisch significant.

•

• Het D66-potentieel vindt opvallend vaker dat bij een verbod de consumenten van vlees, zuivel en eieren de kosten hiervoor (mede) moeten betalen (49% 

vs. 32% gemiddeld NL). Circa de helft (46%) noemt de gehele samenleving (dit wordt door gemiddeld NL het meest genoemd in plaats van 

consumenten). 38% vindt dat de supermarkten dit (mede) moeten betalen en 28% de veehouders.

Kennis

Oordeel

Acceptabele redenen

Verbod

Kosten



Samenvatting GroenLinks-potentieel
& verschil met gemiddeld NL



M211635 | Opinieonderzoek Wet dieren | Dierenbescherming
17-11-2021 21

Samenvatting GroenLinks-potentieel (1/3)

Lichamelijke ingrepen

Bekender met ingrepen, zien het vaker als dierenwelzijnsprobleem, zijn vaker voor verbod en vinden vaker dat keten en consument moeten betalen

• 79% van het GroenLinks-potentieel is zich er enigszins/volledig van bewust dat er lichamelijke ingrepen bij dieren worden gedaan (38% enigszins en 41% volledig). Dat is 

vaker dan onder gemiddeld NL (66%). Ook de 41% die zich hier volledig van bewust is, is hoger dan onder gemiddeld NL (24%).

• Het GroenLinks-potentieel vindt dit vaker een probleem voor het dierenwelzijn: 55% vs. 41% onder gemiddeld NL. 5% vindt dit geen probleem en 18% niet mits dit met 

verdoving gebeurt.

• 57% vindt dat er acceptabele redenen zijn om deze ingrepen te doen (gelijk aan gemiddeld NL). Verdoving / pijnstilling noemt men het vaakst als reden (34%).

• Circa zeven op de tien zijn voor een verbod op het inkorten van varkensstaarten (69%) en het inkorten kippensnavels (68%). Circa zes op de tien zijn voor een verbod op 

het inkorten van hanentenen (62%) en circa de helft voor een verbod op het onthoornen van runderen (53%) en castreren van varkens (47%). Voor veel van deze 

ingrepen geldt dat het GroenLinks-potentieel vaker voor een verbod is dan gemiddeld NL (vaak ruim 10 procentpunt vaker).

•

• Net als gemiddeld NL vindt het GroenLinks-potentieel vooral dat bij een verbod de gehele samenleving de kosten moet betalen (58%). Zij vinden echter ook vaker dat dit 

(mede) betaald moet worden door consumenten (51% vs. 30%), supermarkten (45% vs. 27%) en veehouders (36% vs. 23%).

Het GroenLinks-potentieel hecht meer belang dan gemiddeld NL aan diverse aspecten van huisvesting van dieren in de veehouderij voor hun dierenwelzijn. Voor een goed

welzijn vinden zij het gemiddeld belangrijker dat de dieren huisvesting hebben die past bij hun behoeftes (91% vs. 83% onder gemiddeld NL), geen negatieve ervaringen hebben

(91% vs. 80%), voldoende ruimte krijgen (89% vs. 85%), natuurlijk gedrag kunnen vertonen (88% vs. 81%) en positieve ervaringen hebben (87% vs. 77%). Daarnaast vinden zij

het, net als gemiddeld NL, belangrijk dat dieren gezond zijn (94%), voldoende voedsel krijgen (92%) en naar buiten kunnen (87%). Hieronder de andere belangrijkste resultaten

en verschillen met gemiddeld NL.
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Circa 12% van de Nederlandse bevolking 18-80 geeft de kans dat zij ooit GroenLinks zullen stemmen een rapportcijfer 8, 9 of 10. 

Dit noemen wij hier het GroenLinks-potentieel. 32% van hen heeft bij de TK-verkiezingen in 2021 daadwerkelijk GroenLinks gestemd.
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Samenvatting GroenLinks-potentieel (2/3)

Ruimte

Negatiever beeld van huidige stalruimte, grote(re) meerderheid voor verbod op te weinig ruimte, ook keten en consument moeten betalen

• Het GroenLinks-potentieel denkt veel vaker dan gemiddeld NL dat er onvoldoende ruimte is in de stal voor vleeskippen (67% vs. 47% onder gemiddeld 

NL), legkippen (64% vs. 47%), varkens (64% vs. 41%), en melkkoeien (34% vs. 21%).

• Zij geven ook vaker aan dat zij zich er volledig van bewust zijn dat dieren op veel veehouderijen minder ruimte krijgen dan ze volgens de Dieren-

bescherming nodig hebben (32% vs. 18%). Daarnaast geeft 45% aan dat zij zich hier enigszins van bewust waren (gelijk aan gemiddeld NL).
•

•

• Zij vinden dit vaker dan gemiddeld NL een dierenwelzijnsprobleem (63% vs. 45%). 4% vindt dit niet en 33% weet dit niet (lager dan gemiddeld NL, 47%).

• Een derde (35%) vindt dat er acceptabele redenen zijn om dieren in de veehouderij deze verminderde ruimte te bieden (nagenoeg gelijk aan gemiddeld 

NL). Zij noemen hiervoor vooral dat er dan minder schadelijke stoffen in het milieu terecht komen (20%).

•

• Acht op de tien (81%) vinden dat het verboden moet worden om dieren in de veehouderij te houden op minder ruimte dan ze nodig hebben voor een 

goed dierenwelzijn. Dat is veel vaker dan onder gemiddeld NL (62%). Zij zijn het er bovendien veel vaker zeer mee eens (41% vs. 27%).

• Net als gemiddeld NL vindt het GroenLinks-potentieel vooral dat bij een verbod de gehele samenleving de kosten moet betalen (64%, hoger dan onder 

gemiddeld NL, 51%). Zij vinden echter ook vaker dat dit (mede) betaald moet worden door consumenten (51% vs. 31%), supermarkten (45% vs. 30%) en 

veehouders (35% vs. 23%).
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Samenvatting GroenLinks-potentieel (3/3)

Natuurlijk gedrag

Vaker bewust van belemmering natuurlijk gedrag, vaker problematisch, en veel vaker voor verboden, die keten en consument moeten betalen

• Een zeer grote meerderheid (87%) van het GroenLinks-potentieel is zich er (volledig: 49% of enigszins: 38%) van bewust dat op veel veehouderijen 

dieren niet in staat zijn om bepaald natuurlijk gedrag uit te voeren. Dat is veel hoger dan onder gemiddeld NL (volledig: 28% of enigszins: 48%).

•

• Zeven op de tien (71%) vinden dit een probleem voor het dierenwelzijn (veel vaker dan gemiddeld NL, 50%), 3% niet en 25% weet dit niet.

• Net als gemiddeld NL vindt circa vier tiende (38%) dat hier acceptabele redenen voor zijn, vooral vermindering van uitstoot schadelijke stoffen (18%).

•

• Circa acht op de tien vinden dat het verboden moet worden om koeien te houden zonder dat zij in de wei kunnen grazen (83% vs. 71% gemiddeld NL), 

kippen zonder scharreluitloop (82% vs. 67%), vleeskippen te zwaar om te scharrelen (82% vs. 68%), eenden zonder zwemwater (79% vs. 70%) en varkens 

zonder mogelijkheid om te wroeten (78% vs. 65%). Twee derde (66% vs. 58%) vindt dat het verboden moet worden om koeien te houden die niet voor 

hun eigen kalf mogen zorgen (66% vs. 58%). Voor al deze situaties is het GroenLinks-potentieel vaker voor een verbod dan gemiddeld NL.

•

• Over wie de vermeerderde kosten zou moeten betalen bij een verbod lopen de meningen uiteen. De helft noemt de gehele samenleving (53%), maar 

ook consumenten (52%) en supermarkten (49%). Iets minder vinden zij dat de kosten (mede) bij de veehouder terecht moeten komen (38%). 

• In vergelijking met gemiddeld NL noemt het GroenLinks-potentieel veel vaker de consument (52% vs. 32%), de supermarkten (49% vs. 31%) en de 

veehouders (38% vs. 23%) als (mede)betalers.
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Samenvatting VVD-potentieel (1/3)

Lichamelijke ingrepen

Vinden ingrepen minder vaak dierenwelzijnsprobleem, zien verdoving als acceptabele reden en zijn minder vaak voor verbod op ingrepen

• Circa twee derde (66%) van het VVD-potentieel is zich er enigszins/volledig van bewust dat er lichamelijke ingrepen bij dieren worden gedaan (43% 

enigszins en 23% volledig). Dit is nagenoeg gelijk aan gemiddeld NL.

•

• Zij vinden dit vaker geen dierenwelzijnsprobleem mits dit met verdoving gebeurt (21% vs. 15%). 31% vindt van wel (lager dan gemiddeld NL, 41%).

•

• Het VVD-potentieel vindt vaker dat er acceptabele redenen zijn om deze ingrepen te doen (73% vs. 57% onder gemiddeld NL), vooral vaker als de 

ingreep wordt uitgevoerd met verdoving / pijnstilling (43% vs. 32%).

•

• Circa de helft is voor een verbod op het inkorten van varkensstaarten (48%) en het inkorten van kippensnavels (46%). In mindere mate zijn zij voor een 

verbod op het inkorten van hanentenen (42%), onthoornen van runderen (31%) en castreren van varkens (30%). Voor vrijwel al deze ingrepen zien we 

dat het VVD-potentieel minder vaak voor een verbod is dan gemiddeld NL (vaak circa 10 procentpunt minder).
•

• Net als gemiddeld NL vindt het VVD-potentieel vooral dat bij een verbod de gehele samenleving de kosten moet betalen (55%), op afstand gevold door 

consumenten (35%) en supermarkten (27%). Circa een kwart (26%) noemt de veehouders.

Circa 16% van de Nederlandse bevolking 18-80 geeft de kans dat zij ooit VVD zullen stemmen een rapportcijfer 8, 9 of 10. 

Dit noemen wij hier het VVD-potentieel. 63% van hen heeft bij de TK-verkiezingen in 2021 daadwerkelijk VVD gestemd.

Over het algemeen is het VVD-potentieel positiever over de huidige veehouderij. Een grote meerderheid vindt het voor een goed welzijn belangrijk dat dieren gezond zijn 

(92%), er voldoende voedsel is (90%), zij voldoende ruimte (85%) en bij hun behoeftes passende huisvesting hebben (85%), zij geen negatieve ervaringen hebben (81%), 

natuurlijk gedrag kunnen vertonen (77%), naar buiten kunnen (74%) en positieve ervaringen hebben (71%). Vaak vinden zij dit minder belangrijk dan gemiddeld NL. Hieronder 

de andere belangrijkste resultaten en verschillen.
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Samenvatting VVD-potentieel (2/3)

Ruimte

Veel positiever beeld van huidige stalruimte, zien vaker acceptabele reden om minder ruimte te bieden, meerderheid wel voor verbod

• Het VVD-potentieel denkt vaker van gemiddeld NL dat er wel voldoende ruimte in de stal is voor melkkoeien (78% vs. 59%). Dit geldt ook voor varkens

(61% denkt dat er genoeg stalruimte is vs. 38%), legkippen (51% vs. 34%) en vleeskippen (49% vs. 31%).

• Zij geven ook minder vaak aan dat zij zich er volledig van bewustzijn dat dieren op veel veehouderijen minder ruimte krijgen dan ze volgens de Dieren-

bescherming nodig hebben (12% vs. 18%). Daarnaast geeft 52% aan dat zij zich hier enigszins van bewust waren (nagenoeg gelijk aan gemiddeld NL).
•

•

• Zij vinden dit minder vaak dan gemiddeld NL een dierenwelzijnsprobleem (36% vs. 45%). 15% niet (meer dan gemiddeld NL, 8%) en 49% weet dit niet.

• Zij vinden vaker dat er acceptabele redenen zijn om dieren in de veehouderij deze verminderde ruimte te bieden (55% vs. 40% onder gemiddeld NL). Zij 

noemen hiervoor vooral en vaker dan gemiddeld NL dat er dan minder schadelijke stoffen in het milieu terecht komen (24% vs. 17%).

•

• Een kleine meerderheid (59%) vindt dat het verboden moet worden om dieren in de veehouderij te houden op minder ruimte dan ze nodig hebben voor 

een goed dierenwelzijn. Dat is ongeveer gelijk aan gemiddeld NL. Het VVD-potentieel is het er echter wel minder vaak zeer mee eens (20% vs. 27%).

•

• Net als gemiddeld NL vindt het VVD-potentieel vooral dat bij een verbod de gehele samenleving de kosten moet betalen (57%), op afstand gevold door 

consumenten (37%). In mindere mate noemen zij de supermarkten (28%) en veehouders (24%).
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Samenvatting VVD-potentieel (3/3)

Natuurlijk gedrag

Vinden vaker dat er acceptabele redenen zijn om dieren in de veehouderij te belemmeren in natuurlijk gedrag, zijn minder vaak voor verbod

• 82% van het VVD-potentieel is zich er enigszins/volledig van bewust dat op veel veehouderijbedrijven dieren niet in staat zijn om bepaald natuurlijk 

gedrag uit te voeren (61% enigszins en 22% volledig). Dat is iets meer dan onder gemiddeld NL (75%).

•

• Vier op de tien (42%) vinden dit een dierenwelzijnsprobleem (lager dan gemiddeld NL, 50%), 11% niet (hoger dan gemiddeld NL) en 47% weet dit niet.

•

• Circa de helft (53%) vindt dat hier acceptabele redenen voor zijn (vaker dan onder gemiddeld NL, 39%), met vooral en vaker als reden dat er dan minder 

schadelijke stoffen in het milieu komen (29% vs. 19% onder gemiddeld NL).

•

• Een meerderheid vindt dat het verboden moet worden om koeien te houden zonder dat zij in de wei kunnen grazen (67%), eenden zonder zwemwater 

(66%), vleeskippen te zwaar om te scharrelen (60%), kippen zonder scharreluitloop (59%) en varkens zonder mogelijkheid om te wroeten (59%). In 

mindere mate is het VVD-potentieel voor een verbod op het houden van koeien die niet voor hun eigen kalf mogen zorgen (44%). Voor vrijwel al deze 

potentiële verboden geldt dat het VVD-potentieel deze iets minder vaak steunt dan gemiddeld NL. Bij de koeien die niet voor hun eigen kalf mogen 

zorgen is de steun opvallend veel lager (44% vs. 58%).

•

• Net als gemiddeld NL vindt het VVD-potentieel vooral dat bij een verbod de gehele samenleving de kosten moet betalen (56%), op afstand gevold door 

consumenten (36%) en supermarkten (32%). Een kwart (25%) noemt de veehouders.
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Samenvatting CU-potentieel (1/3)

Lichamelijke ingrepen

Zien vaker acceptabele redenen voor de ingrepen, zijn minder voor verbod en vinden vaker dat consument en supermarkt dan moeten betalen

• 73% van het CU-potentieel is zich er enigszins/volledig van bewust dat er lichamelijke ingrepen bij dieren worden gedaan (37% enigszins en 36% volledig). 

Dat is nagenoeg gelijk aan gemiddeld NL. De 36% die zich hier volledig van bewust is, is hoger dan onder gemiddeld NL (24%).

• Circa een derde (35%) vindt dit een dierenwelzijnsprobleem, 6% niet en 24% niet mits dit met verdoving gebeurt (hoger dan onder gemiddeld NL, 15%).

•

• Zij vinden vaker dat er acceptabele redenen zijn om deze ingrepen te doen (68% vs. 57%), vooral als de ingreep wordt uitgevoerd met verdoving / 

pijnstilling (38%), en vooral vaker dan gemiddeld NL met de reden dat er nog geen diervriendelijke alternatieven zijn (26% vs. 15%).

•

• Circa de helft is voor een verbod op het inkorten van kippensnavels (50%) en varkensstaarten (46%). In iets mindere mate zijn zij voor een verbod op 

en het inkorten van hanentenen (42%), onthoornen van runderen (35%) en castreren van varkens (30%). Zij zijn minder vaak dan gemiddeld NL voor 

een verbod op het inkorten van varkenstaarten (46% vs. 56%), inkorten van hanentenen (42% vs. 51%) en onthoornen van runderen (35% vs. 43%).

• Net als gemiddeld NL vindt het CU-potentieel vooral dat bij een verbod de gehele samenleving de kosten moet betalen (56%). Vaker vinden zij dat dit 

(mede) betaald moet worden door consumenten (44% vs. 30%) en supermarkten (37% vs. 27%). Circa een kwart (24%) noemt de veehouders.

Circa 8% van de Nederlandse bevolking 18-80 geeft de kans dat zij ooit ChristenUnie (CU) zullen stemmen een rapportcijfer 8, 9 of 10. 

Dit noemen wij hier het CU-potentieel. 44% van hen heeft bij de TK-verkiezingen in 2021 daadwerkelijk CU gestemd.

Over het algemeen is het beeld van het CU-potentieel over wat er belangrijk is met betrekking tot het dierenwelzijn in de veehouderij gelijk aan gemiddeld NL. Voor een goed

welzijn vinden zij het belangrijk dat dieren gezond zijn (93%), er voldoende voedsel (89%) en ruimte is (83%), zij natuurlijk gedrag kunnen vertonen (81%), naar buiten kunnen

(79%), bij hun behoefte passende huisvesting hebben (79%) en geen negatieve (78%) maar wel positieve ervaringen hebben (76%). Hieronder de andere belangrijkste resultaten

en verschillen met gemiddeld NL.
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Samenvatting CU-potentieel (2/3)

Ruimte

Veel positiever beeld van huidige stalruimte, circa helft voor verbod op te weinig stalruimte, vinden vaker dat consument dan moet betalen

• 73% van het CU-potentieel denkt dat er voldoende ruimte in de stal is voor melkkoeien. Zij denken veel vaker dan gemiddeld NL dat dit ruim voldoende 

is (44% vs. 23%). Ook denken zij vaker dat er voldoende ruimte is voor legkippen (56% vs. 34%), vleeskippen (49% vs. 31%) en varkens (53% vs. 38%).

• 63% geeft aan te weten dat dieren op veel veehouderijbedrijven minder ruimte krijgen ze volgens de Dierenbescherming nodig hebben (47% is zich hier 

enigszins bewust van en 16% volledig). Dat is nagenoeg gelijk aan gemiddeld NL.
•

•

• Circa de helft (47%) geeft aan dat zij dit een dierenwelzijnsprobleem vinden (nagenoeg gelijk aan gemiddeld NL), 9% niet en 44% weet dit niet.

• Circa de helft (48%) vindt dat er acceptabele redenen zijn om dieren in de veehouderij deze verminderde ruimte te bieden (nagenoeg gelijk aan 

gemiddeld NL). Zij noemen hiervoor vooral als reden dat er dan minder schadelijke stoffen in het milieu terecht komen (21%).

• Ruim de helft (55%) vindt dat het verboden moet worden om dieren in de veehouderij te houden op minder ruimte dan ze nodig hebben voor een goed 

dierenwelzijn. Dat is iets minder vaak dan onder gemiddeld NL (62%).

•

• Net als gemiddeld NL vindt het CU-potentieel vooral dat bij een verbod vooral de gehele samenleving de kosten moet betalen (57%), op afstand gevold 

door consumenten (44%, vaker dan onder gemiddeld NL, 31%) en supermarkten (35%). Circa een kwart (23%) noemt de veehouders. 
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Samenvatting CU-potentieel (3/3)

Natuurlijk gedrag

Zien vaker acceptabele redenen om natuurlijk gedrag te beperken en vinden vaker dat consument en supermarkt bij verbod moeten betalen

• 79% van het CU-potentieel is zich er enigszins/volledig van bewust dat op veel veehouderijbedrijven dieren niet in staat zijn om bepaald natuurlijk 

gedrag uit te voeren (45% enigszins en 34% volledig). 

• De helft (50%) vindt dit een probleem voor het dierenwelzijn (nagenoeg gelijk aan gemiddeld NL), 8% niet en 42% weet dit niet.

• Circa de helft (51%) vindt dat hier acceptabele redenen voor zijn (vaker dan onder gemiddeld NL, 39%), met vooral en vaker als reden dat er dan minder 

schadelijke stoffen in het milieu komen (32% vs. 19% onder gemiddeld NL).

•

• Een meerderheid vindt dat het verboden moet worden om koeien te houden zonder dat zij in de wei kunnen grazen (71%), eenden zonder zwemwater 

(67%), varkens zonder mogelijkheid om te wroeten (63%), vleeskippen te zwaar om te scharrelen (62%) en kippen zonder scharreluitloop (62%). Circa de 

helft vindt dat het verboden moet worden om koeien te houden die niet voor hun eigen kalf mogen zorgen (50%). Deze percentages wijken over het 

algemeen niet sterk af van gemiddeld NL.

•

• Net als gemiddeld NL vindt het CU-potentieel vooral dat bij een verbod de gehele samenleving de kosten moet betalen (52%). Vaker vinden zij dat dit 

(mede) betaald moet worden door consumenten (43% vs. 32%) en supermarkten (42% vs. 31%). Drie op de tien (29%) noemen de veehouders.
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Samenvatting PvdA-potentieel (1/3)

Lichamelijke ingrepen

Zijn vaker voor verbod en vinden vaker dat veehouderij en consumenten daarvoor moeten betalen

•

• 66% van het PvdA-potentieel is zich er enigszins/volledig van bewust dat er lichamelijke ingrepen bij dieren worden gedaan (38% enigszins en 28% 

volledig). Dit is gelijk aan gemiddeld NL.

• Circa de helft (48%) vindt dit een dierenwelzijnsprobleem, 4% niet en 13% niet mits dit met verdoving gebeurt (gelijk aan gemiddeld NL).

•

• 59% vindt dat er acceptabele redenen zijn om deze ingrepen te doen (gelijk aan gemiddeld NL). Verdoving / pijnstilling noemt men het vaakst (36%).

•

• Circa zeven op de tien zijn voor een verbod op het inkorten van kippensnavels (72%), het inkorten van varkensstaarten (70%), en hanentenen (66%). In 

mindere mate zijn zij voor een verbod op het onthoornen van runderen (57%) en castreren van varkens (47%). Voor veel van deze ingrepen geldt dat 

het PvdA-potentieel vaker voor een verbod is dan gemiddeld NL (vaak ruim 10 procentpunt vaker).
•

• Net als gemiddeld NL vindt het PvdA-potentieel vooral dat bij een verbod de gehele samenleving de kosten moet betalen (52%). Zij vinden echter ook 

vaker dat dit (mede) betaald moet worden door consumenten (46% vs. 30%) en veehouders (31% vs. 23%). 34% noemt ook de supermarkten.

Over het algemeen is het beeld van het PvdA-potentieel over wat er belangrijk is met betrekking tot het dierenwelzijn in de veehouderij ongeveer gelijk aan gemiddeld NL.

Voor een goed welzijn vinden zij het belangrijk dat dieren gezond zijn (92%), er voedsel (91%) en ruimte is (88%), zij bij hun behoeftes passende huisvesting hebben (87%), naar

buiten kunnen (86%), natuurlijk gedrag kunnen vertonen (86%) en wel positieve ervaringen (85%) maar geen negatieve ervaringen hebben (84%). Hieronder de andere

belangrijkste resultaten en verschillen met gemiddeld NL.
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Circa 11% van de Nederlandse bevolking 18-80 geeft de kans dat zij ooit PvdA zullen stemmen een rapportcijfer 8, 9 of 10. 

Dit noemen wij hier het PvdA-potentieel. 49% van hen heeft bij de TK-verkiezingen in 2021 daadwerkelijk PvdA gestemd.
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Samenvatting PvdA-potentieel (2/3)

Ruimte

Negatiever beeld van huidige stalruimte, grote(re) meerderheid voor verbod op te weinig ruimte, ook vooral de consument moet betalen

• Het PvdA-potentieel denkt vaker dan gemiddeld NL dat er onvoldoende ruimte is in de stal voor legkippen (61% vs. 47%), vleeskippen (60% vs. 47%) en 

varkens (56% vs. 41%). Voor melkkoeien (26%) is dit nagenoeg gelijk aan gemiddeld NL.

• 70% geeft aan te weten dat dieren op veel veehouderijbedrijven minder ruimte krijgen dan ze volgens de Dierenbescherming nodig hebben (46% is zich 

hier enigszins van bewust en 25% volledig). Dat is nagenoeg gelijk aan gemiddeld NL.
•

•

• De helft (51%) geeft aan dat zij dit een dierenwelzijnsprobleem vinden (nagenoeg gelijk aan gemiddeld NL), geeft aan van 3% niet en 46% weet dit niet.

• Een derde (32%) vindt dat er acceptabele redenen zijn om dieren in de veehouderij deze verminderde ruimte te bieden (nagenoeg gelijk aan gemiddeld 

NL). Zij noemen hiervoor vooral als reden dat er dan minder schadelijke stoffen in het milieu terecht komen (17%).

•

• Acht op de tien (80%) vinden dat het verboden moet worden om dieren in de veehouderij te houden op minder ruimte dan ze nodig hebben voor een 

goed dierenwelzijn. Dat is veel vaker dan in gemiddeld NL (62%). Zij zijn het er bovendien veel vaker zeer mee eens (38% vs. 27%).

• Net als gemiddeld NL vindt het PvdA-potentieel vooral dat bij een verbod de gehele samenleving de kosten moet betalen (54%). Zij noemen echter ook 

vaker als (mede) betaler de consument (48% vs. 31% onder gemiddeld NL). 38% noemt de supermarkten en 30% de veehouders.

Kennis

Oordeel

Acceptabele redenen

Verbod

Kosten
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Samenvatting PvdA-potentieel (3/3)

Natuurlijk gedrag

Vaker voor verbod op belemmering natuurlijk gedrag, en vinden vaker dat consument en keten moeten betalen

• 80% van het PvdA-potentieel is zich er enigszins/volledig van bewust dat op veel veehouderijbedrijven dieren niet in staat zijn om bepaald natuurlijk 

gedrag uit te voeren. Daaronder valt 38% die zich hier volledig van bewust zegt te zijn en dat is hoger dan onder gemiddeld NL (28%).

• Circa de helft (54%) vindt dit een probleem voor het dierenwelzijn (nagenoeg gelijk aan gemiddeld NL), 4% niet en 43% weet dit niet.

• Net als gemiddeld NL vindt circa vier tiende (36%) dat hier acceptabele redenen voor zijn, vooral vermindering van uitstoot schadelijke stoffen (20%).

•

• Circa acht op de tien vinden dat het verboden moet worden om eenden te houden zonder zwemwater (81% vs. 70% gemiddeld NL), koeien zonder dat zij 

in de wei kunnen grazen (80% vs. 71%), kippen zonder scharreluitloop (78% vs. 67%), vleeskippen te zwaar om te scharrelen (78% vs. 68%), en varkens 

zonder mogelijkheid om te wroeten (77% vs. 65%). Zes op de tien (62%) vinden dat het verboden moet worden om koeien te houden die niet voor hun 

eigen kalf mogen zorgen (55%). Voor vrijwel al deze situaties is het PvdA-potentieel vaker voor een verbod dan gemiddeld NL (meestal circa 10 

procentpunt vaker).

• Over wie de vermeerderde kosten zou moeten betalen bij een verbod lopen de meningen uiteen. Ongeveer even vaak als gemiddeld NL noemen zij de 

gehele samenleving (46%). Veel vaker dan gemiddeld NL vinden zij dat de kosten (mede)betaald moeten worden door consumenten (52% vs. 32%), 

supermarkten (43% vs. 31%) en de veehouder (32% vs. 23%). 

Kennis
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Het auteursrecht op dit rapport ligt bij de opdrachtgever. Voor het vermelden van de naam Motivaction in publicaties op basis van deze rapportage - anders dan 

integrale publicatie - is echter schriftelijke toestemming vereist van Motivaction International B.V. 

Beeldmateriaal

Motivaction heeft datgene gedaan wat redelijkerwijs van ons verwacht kan worden om de rechthebbenden op beeldmateriaal te achterhalen. Mocht u 

desondanks menen recht te kunnen doen gelden op gebruikt beeldmateriaal, neem dan contact op met Motivaction.

Pers- en publicatiebeleid

Het vermelden van de naam van Motivaction in persberichten en/of andere publicaties over door Motivaction uitgevoerd onderzoek is gebonden aan een aantal 

voorwaarden, zoals vastgelegd in ons Pers- en publicatiebeleid.

Auteursrecht
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http://www.motivaction.nl/contact/pers-en-publicatiebeleid


Motivaction International B.V.

Marnixkade 109F 
1015ZL Amsterdam

Postbus 15262
1001MG Amsterdam

020 589 83 83

info@motivaction.nl

www.motivaction.nl

Weet wat mensen drijft.


