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Dierenwelzijn in het VVD verkiezingsprogramma
Vanuit de samenleving wordt kritisch gekeken naar productiemethoden en dierenwelzijn. De overheid
dient wensen op dit gebied te vertalen in heldere en haalbare doelstellingen. De invulling van deze
doelstellingen kan volgens de VVD prima door de sectoren zelf worden ingevuld. Het is geen taak van
de overheid om allerlei extra maatregelen te formuleren bovenop de al bestaande doelstellingen zonder
nadere onderbouwing. Bovendien leidt al deze extra regelgeving tot een beperking van economische
ontwikkeling van bedrijven. De VVD is daarom, waar mogelijk, voorstander van een terugtredende
overheid, die zich beperkt tot het handhaven van de wet.
We moeten ons ook bewust blijven van de concurrentiepositie van de Nederlandse veehouderij ten
opzichte van het buitenland. Afspraken over de verbetering van dierenwelzijn en de verbetering van
productiemethoden moeten daarom in internationaal verband worden gemaakt zodat op termijn
sprake is van een internationaal gelijk speelveld. De VVD blijft zich hiervoor inzetten. Het verbod op
de pelshouderij wordt teruggedraaid.
Verreweg de meeste huisdiereigenaren gaan liefdevol en verantwoord om met hun huisdier. De VVD is
daarom tegen allerlei betuttelende maatregelen voor mensen met een huisdier, zoals het verplicht
chippen van honden en katten. Een eigenaar zal immers zelf zorgen dat zijn huisdier te traceren is.
Mensen die hun huisdier mishandelen of er op andere wijze onverantwoord mee omgaan, worden wat
de VVD betreft hard aangepakt. Dit kan via hogere straffen of door het opleggen van een houdverbod
voor dieren.

Dierenwelzijn in het PvdA verkiezingsprogramma
De PvdA hecht grote waarde aan de bescherming van het welzijn van dieren. De laatste jaren is – mede op
initiatief van de PvdA – op tal van fronten het dierenwelzijn verbeterd. De komende jaren gaan we verder
werken langs twee lijnen. Enerzijds door nauwe samenwerking met maatschappelijke organisaties voor
dierenbescherming en consumentenbelangen en met de Nederlandse detailhandel. Anderzijds door Nederland
in Europees en internationaal verband koploper maken op het terrein van dierenwelzijn en dierenbescherming.
Dit gaan we doen:
• De veehouderij moet diervriendelijker. Illegale en dieronvriendelijke praktijken in slachterijen pakken
we aan. En we maken een einde aan de verkoop van en de handel in plofkippen in Nederland.
• Er komt op initiatief van de PvdA en de SP een verbod op de nertsenhouderij.
• Preventief gebruik van antibiotica in de veehouderij moet stoppen. Het aantal dierproeven dringen
we verder terug. Het vervoer van dieren door heel Europa moet sterk worden teruggedrongen en
daar waar nog nodig aan veel strengere eisen voldoen zodat wantoestanden worden uitgebannen.
• Dierenbeulen krijgen een verbod op het houden van dieren. Dierenhandelaren moeten gecertificeerd
worden. Veehandelaren of transporteurs die zich herhaaldelijk schuldig maken aan mishandeling
van dieren verliezen hun vergunning. Gezeul met dieren over lange afstanden moet aan
banden worden gelegd.
• De PvdA wil de invoering van een sterrensysteem (Beter Leven Kenmerk) voor de veehouderij. Hoe
meer sterren voor de aanbieders van vlees hoe diervriendelijker geproduceerd.
• De plezierjacht moet worden verboden.
• De PvdA is voor duurzame visserij. Overbevissing brengt steeds meer vissoorten op de rand van
uitsterven. Strengere en intensievere controle op de naleving van de bestaande visserijregels is
noodzakelijk. Voor vissoorten waar het erg slecht mee gaat, zoals de paling, wordt het vangstverbod
uitgebreid. Er moet worden gewerkt aan omscholing en alternatieve werkgelegenheid voor de
beroepsgroep. Bestaande visserij zal gestimuleerd worden te innoveren en over te stappen naar
duurzame en gecertificeerde visserij.
• Sportvisserij is en blijft een populaire manier om vrije tijd in de natuur door te brengen. Alle vissers
hebben baat bij een gevarieerd ecosysteem. Stroperij kan de natuurlijke balans van het ecosysteem
verstoren en moet daarom worden aangepakt.

