
ALGEMEEN 
Op Europees niveau bestaan diverse richtlijnen en verordeningen die aan dieren 
bescherming moeten bieden. Die vertonen echter veel tekortkomingen en lacunes. 
Ook de handhaving schiet vaak ernstig tekort. Dierenwelzijn is bovendien slecht 
geïntegreerd in andere beleidsprogramma’s en –instrumenten. De Europese 
Commissie buigt zich momenteel over de mogelijkheid voor een overkoepelende 
kaderwet voor dierenwelzijn. Deze moet alle groepen dieren omvatten, ook 
gezelschapsdieren en dieren in het wild. Onder de kaderwet zou ook invulling 
gegeven moeten worden aan specifieke welzijnsregels voor diercategorieën 
waarvoor dat gewenst is (zoals melkkoeien, vleesrunderen en kweekvissen), maar 
waarvoor nu nog geen regelgeving geldt.   
 
 • Verbeter de handhaving van regelgeving die aan dieren bescherming 

moet bieden.
 • Zorg dat dierenwelzijn consistent is geïntegreerd in beleid op het gebied 

van landbouw, natuur, milieu, economie/handel, onderwijs  
etcetera.

 • Steun de introductie van een algemene dierenwelzijnskaderwet die alle 
groepen dieren omvat.

DIEREN IN DE LANDBOUW 
Jaarlijks worden er in de EU 300 miljoen zoogdieren en vijf miljard kippen 
‘geproduceerd’. Behalve dierenwelzijnsproblemen heeft dat een enorme impact 
op natuur, milieu, klimaat en menselijke gezondheid. De trend van toenemende 
industrialisatie van de Europese landbouw dient te worden omgebogen naar 
innovatieve, duurzame – en dus diervriendelijke – productiesystemen die ten goede 
komen aan mens, dier en milieu.

 • Stimuleer de productie, verkoop en consumptie van plantaardige 
eiwitten ter vervanging van dierlijke eiwitten.

 • Ga het doorfokken van dieren tegen, ter voorkoming van ‘plofkippen’ en 
andere excessen.

 • Stel welzijnsregels in voor melkkoeien, waaronder een waarborg voor 
weidegang.

 • Beperk de duur van veetransporten tot ten hoogste acht uur. 
En stel een overkoepelende, grensoverschrijdende controle 
op de naleving van de regels voor veetransporten in.

 • Maak een einde aan lichamelijke ingrepen zonder medische 
noodzaak, zoals castratie van varkens, snavelkappen bij 
kippen, onthoornen van koeien et cetera.

 • Verbeter slachtmethodes, onder meer met verplichte bedwelming 
vooraf.

 • Verbied de productie van foie gras.

AANBEVELINGEN VOOR EEN DIERVRIENDELIJK EUROPA



DIEREN IN VISSERIJ EN AQUACULTUUR
De vissersvloot van de Europese lidstaten vangt structureel veel te veel vis. Ze doet dat 

bovendien zonder acht te slaan op het welzijn van vissen en ongewervelde 
zeedieren. Ook op het gebied van het kweken van vissen is nog te weinig 
aandacht voor dierenwelzijn.

 • Realiseer een groot Europees netwerk van natuurgebieden op zee. 
 • Verbied destructieve vangsttechnieken en stimuleer innovatie voor meer 

diervriendelijke en selectieve methoden.
 • Schaf visserijsubsidies af, behalve voor de ontwikkeling van nieuwe 

vismethoden, waardoor het leed van vissen en andere zeedieren 
aanzienlijk wordt verminderd.

 • Stel welzijnsvereisten in voor aquacultuur en verplicht humane 
dodingsmethoden in zowel aquacultuur als visserij. 

DIEREN IN ONDERZOEK
Jaarlijks worden zo’n twaalf miljoen dieren in Europa gebruikt voor onderzoek. Plus 
een onbekend aantal ‘surplusdieren’ (ongebruikte proefdieren). Dat aantal moet 
sterk omlaag.

 • Zorg voor de ontwikkeling en uitvoering van een plan dat niet-dierlijke 
testmethoden stimuleert, valideert en autoriseert, data-uitwisseling 
tot stand brengt om duplicatie van proeven te vermijden en het aantal 
‘surplusdieren’ fors vermindert.

 • Verbied het gebruik van dierproeven die zijn gericht op het mogen doen 
van gezondheidsclaims op voedingsmiddelen. 

DIEREN IN MODE
Op het gebied van bont heeft de EU de eerste stappen gezet, zoals het importverbod 
van honden- en kattenbont en het verbod op de import van zeehondenproducten. 
Maar het is nu tijd om die lijn door te zetten.

 • Maak een einde aan het fokken, houden en doden van dieren omwille 
van hun pels.

 • Sluit de grens voor bont vanuit buiten de EU.

DIEREN VOOR GEZELSCHAP
Gezelschapsdieren ontberen bescherming op Europees niveau. Door de interne 
markt zijn de welzijnsproblemen echter in grote mate grensoverschrijdend. En het 
gaat om grote aantallen dieren. Zo leven er alleen al 124 miljoen honden en katten in 
de EU en kent Europa een groot zwerfdierprobleem, zowel voor honden als katten.

 • Verbied het fokken van gezelschapsdieren met erfelijke aandoeningen. 
Verbied het fokken van gezelschapsdieren met erfelijkeaandoeningen. 
Verbeter in de tussentijd de voorlichting door de Nederlandse 
RashondenWijzer op Europees niveau uit te brengen.

 • Ontwikkel een geïntegreerde aanpak om de zwerfdierproblematiek op 
effectieve en diervriendelijke wijze te verminderen. 

 • Stel een Europese integrale positieflijst in, waarop dieren staan die 
geschikt zijn om als gezelschapsdier te houden.

 • Sta handel in exoten alleen nog toe via professionele en gecertificeerde 
kanalen. Verbied de verkoop van honden en katten in dierenwinkels.

 • Formuleer minimumnormen voor de huisvesting van gezelschapsdieren 
die gehouden mogen worden. Daarmee kan onder meer het solitair 
houden van sociale dieren worden tegengegaan. 

 • Maak identificatie en registratie van honden en katten verplicht.



DIEREN IN HET WILD
In het wild levende dieren worden beschermd door onder meer de Habitat- en 
de Vogelrichtlijn, maar deze hebben niet of nauwelijks aandacht voor hun welzijn. 
Handhaving ervan laat zeer veel te wensen over. 

 • Verbied de import van dieren die in het wild zijn gevangen.
 • Zorg voor voldoende capaciteit en financiering voor de implementatie 

van een integraal actieplan om illegale jacht op, vangst van en handel in 
wilde dieren te bestrijden.

 • Stimuleer diervriendelijke methoden om conflicten tussen mensen en in 
het wild levende dieren op te lossen.

 • Ontwikkel een regelgevingskader om zeezoogdieren te beschermen 
tegen de verschillende bedreigingen waaraan zij bloot staan 
(visserij, vervuiling, jacht et cetera). Dit naar voorbeeld van de 
Verenigde Staten (Marine Mammal Protection Act), Mexico en Frankrijk. 

DIEREN IN ‘ENTERTAINMENT’
Dieren worden op allerlei manieren gebruikt en misbruikt voor ‘entertainment’. 
Vaak is dat grensoverschrijdend, maar ontbreekt er Europese wetgeving. Niet zelden 
staat het volledig haaks op de erkenning in het Verdrag van Lissabon, dat dieren 
wezens zijn met gevoel en bewustzijn.

 • Stel een Europees verbod in op het gebruik van  
 wilde dieren in entertainment (circussen, toerisme,  
 film- en tv-industrie).

 • Verbied stierenvechten.  

DIEREN BUITEN EUROPA
De EU vormt een machtig blok op het toneel van de 
wereldpolitiek. Die macht zou zij ook moeten aanwenden om 

het welzijn van dieren buiten Europa te verbeteren. Daarmee 
wordt bovendien een level playing field gestimuleerd. 

 • Waarborg dat dierenwelzijn volwaardig onderdeel is 
van de vrijhandelsakkoorden die de EU afsluit met niet-

Europese landen, onder andere door minimum 
dierenwelzijnsnormen te stellen bij import/export. 

 • Zorg dat de EU in multilaterale overeenkomsten dierenwelzijn integreert, 
onder meer bij internationale afspraken (binnen de VN, OESO, WTO) 
over klimaat, voedselzekerheid, duurzame ontwikkeling, biodiversiteit en 
handel.




