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Inleiding  
 

Het politieke debat over dierenwelzijn in de Tweede Kamer is de afgelopen 4 jaren 

gegijzeld door de bio-industrieboeren van CDA (mw. Schreijer-Pierik, varkensboerin), 

VVD (Oplaat, kippenboer) en LPF (Van den Brink, varkensboer). Dankzij deze CDA-

VVD-LPF kamermeerderheid sneuvelden talloze diervriendelijke maatregelen. 

Hopelijk kan hieraan na de komende verkiezingen van 22 november een einde 

komen.  

 

EénNL is de enige rechtse partij die momenteel opkomt voor dierenbelangen in 

brede zin. Opkomen voor dieren is een kwestie van respect. Wij willen met dit plan 

het leed van veel dieren in Nederland verzachten.  

 

Joost Eerdmans  

EénNL, 16 november 2006   
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1. Stierengevechten verbieden 
 

Stierenvechten is een barbaars volksvermaak in Spanje, Portugal en Frankrijk. Deze 

eeuwenoude traditie kost ieder jaar aan zeker 30.000 stieren het leven. Hoewel 

verboden, worden stieren vaak al voor het ‘gevecht’ behoorlijk toegetakeld (drinken 

van zout water, elektrische schokken op de testikels en afzagen van de horens). 

Afhankelijk van het land worden er zwaarden, lansen, banderilla’s en andere 

attributen in de rug en nek van de stier gestoken.  

 

Actiepunt: 

 Onze ministers van Justitie en Buitenlandse Zaken brengen stierengevechten 

op de agenda van de Europese Raad van Ministers en gaan zich actief 

inzetten tegen stierengevechten. 

 
 

2. Zwaardere straffen voor dierenbeulen  
 

In juni 2004 heeft toenmalig LPF-Tweede Kamerlid Eerdmans een amendement 

ingediend om de straf op ernstige dierenmishandeling te verhogen van twee naar 

drie jaar. Doordat dit amendement, met praktisch algemene stemmen werd 

aangenomen (alleen Groen Links stemde tegen), is deze hogere maximumstraf 

inmiddels een feit (drie jaar). Daarmee kan gemakkelijker tbs worden opgelegd en is 

ook voorlopige hechtenis mogelijk geworden.  

 

Strafbare feiten gericht tegen dieren zijn soms zo ernstig en de risico’s op herhaling 

zo groot dat het noodzakelijk is om de daders daarvan te verbieden om nog langer 

dieren te houden. Daarom is het belangrijk dat de rechter de mogelijkheid heeft om 

een houdverbod op te leggen. Die mogelijkheid heeft de rechter nu wel maar helaas 

voor slechts maximaal drie jaar. 

 

Actiepunt:  

 Houdverbod voor dierenbeulen van maximaal tien jaar. 
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3. Animal Cops (dierenpolitie) 
 

Er is in Nederland nog nauwelijks opsporingsprioriteit voor dierenmishandeling. 

Wanneer de dierenbeul in verschillende regio’s opereert, verliest de regiopolitie hem 

vaak uit het oog. Dit bleek maar al te goed bij de opsporing van de ‘dierenbeul van 

Twente’ (aangehouden in april 2005). Door capaciteitsproblemen en een gebrek aan 

specialismen blijven dierenbeulen te lang uit handen van de politie. De kans dat 

dierenbeulen overstappen naar het mishandelen van mensen blijkt volgens 

Amerikaans onderzoek groot1.  

 

Actiepunt:  

 Instellen van een landelijk rechercheteam bij de KLPD bestaande uit 5 man 

dat interregionaal mishandelingen van dieren gaat opsporen.   

  

 

4. Cameratoezicht op veemarkten  
 

Recent kwam Stichting Dierenrecht Nederland2 naar buiten met opnamen van vee 

dat werd mishandeld door handelaren op veemarkten van Utrecht en Leeuwarden. 

Het betrof o.a. koeien die te mager waren, koeien met overvolle uiers, koeien die 

werden geschopt en geslagen of koeien die soms tientallen schokken toegediend 

kregen om op te staan. De opnamen zijn gemaakt over een periode van anderhalf 

jaar en het gaat om tientallen incidenten, bewijzen de opnamen en de diverse foto’s. 

Te vrezen valt derhalve dat het hier niet slechts om incidenten maar om structurele 

wantoestanden gaat.  

 

Actiepunten:  

 Cameratoezicht instellen op veemarkten 

 Verbod op paralyzer (stroomstok) 

 Houdverbod voor handelaren die betrapt worden op dierenmishandeling 

                                                 
1 Utah State University, Frank R. Ascione, Cruelty to Animals and Interpersonal Violence. Uit zijn onderzoek 
blijkt dat dierenmishandelingen vaak een voorbode zijn van andere gewelddadigheden zoals het mishandelen van 
kinderen maar ook het slaan van de partner. 
2 Telegraaf 23 augustus 
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5. Geen wilde dieren in circussen  
 
In Nederland wordt er door een veertigtal circussen in den lande voorstellingen 

georganiseerd. Jaarlijks bezoeken 1,1 miljoen Nederlanders het circus. Wilde 

circusdieren leven in onnatuurlijke omstandigheden en vertonen afwijkend gedrag 

dankzij stress en verveling. Hoe bereik je dat een olifant op zijn kop gaat staan? 

Vaak gaan de trainingen met veel geweld gepaard. Huisvesting is ook nog steeds 

een groot probleem. Circussen reizen voortdurend van hot naar her en de dieren 

brengen daarvoor een groot gedeelte van de dag door in hun transportkooien of 

staan aan de ketting. Ze worden geregeld getransporteerd in kleine hokken en 

voeren routinematige kunstjes uit: dag in, dag uit. Zelfs als de dieren goed worden 

behandeld is dit een verre van ideale situatie. Winschoten heeft als eerste gemeente 

circussen binnen zijn grenzen verboden die wilde dieren gebruiken. Meerdere 

gemeenten hebben inmiddels aangegeven dit beleid te willen volgen.  

 

Actiepunt:  

 Landelijk verbod voor circussen op het houden van wilde dieren  
 
 

6. Langdurige veetransporten door Europa stoppen 
 
Nederland behoort tot de grootste vee-exporteurs van Europa. In 2005 werden 

70.000 vleeskalveren, 6.900.000 varkens, 360.100 schapen/geiten en 66.200 

runderen uitgevoerd3 naar het buitenland, met name naar Italië en Spanje.  

 

Om de dieren in de vrachtauto’s te krijgen, gebruikt men o.a. elektrische schokken 

maar ook duiken beelden op van dieren die geschopt of geslagen worden om ze zo 

de vrachtwagen in te krijgen. Transporteurs rijden geregeld aan één stuk door, vele 

uren achter elkaar. Ritten van 40 uur zijn niet ongewoon. 
 

Actiepunten: 
 Maximum duur transport van vee in de EU 2 uur 
 Diepgevroren vlees promoten 

                                                 
3 Jaarboek Vee, Vlees en Eieren in Nederland 2006 van het Productschap Vee, Vlees en Eieren. 
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7. Bio-industrie afbouwen  
 

Jaarlijks worden er in de Nederlandse veehouderij circa 500 miljoen dieren gedood. 

Legkippen hebben zo’n 20 bij 25 cm ruimte, oftewel nog net geen A4-tje. Kip uit de 

schappen van de supermarkt is een vetgemest kuiken van zes weken oud. Jaarlijks 

worden er 30 miljoen eendagskuikens versnipperd tot restproduct bij de productie 

van eieren. Nog steeds worden de meeste kant-en-klare producten bij de supermarkt 

gemaakt met legbatterijeieren.  

 

De bio-industrie is onze eigen achterlijke cultuur.  

 

Actiepunten: 

 Voorlichtingscampagne: “eet meer vegetarisch”  

 Subsidiëren en ondersteunen van boeren die overstappen naar de 

biologisch veehouderij. Zij zullen minder vlees omzetten maar daar 

krijgen ze wel een hogere prijs voor. 

 Biologisch vlees goedkoper maken (BTW-tarief verlagen)  

 Accijnzen leggen op bio-industrievlees 

 
 

8. Bontfok verbieden  
 
Nederland telt ongeveer 200 pelsdierhouderijen met overwegend nertsen. Een 

gemiddeld bedrijf telt ongeveer 3500 moederdieren. Een nerts wordt ongeveer zeven 

tot acht maanden oud4. Diverse onderzoeken5 hebben de afgelopen jaren 

aangetoond dat een meerderheid van de Nederlanders tegen het fokken van dieren 

is voor het bont. Het fokken van chinchilla’s en vossen is vanaf 2008 gelukkig 

verboden. Het fokken en doden van dieren slechts om te eindigen als luxeproduct is 

niet meer van deze tijd. 

 
 Een landelijk verbod op het fokken van nertsen 

                                                 
4 www.nfe.nl, site van de Nederlandse Federatie voor Edelpelsdierenhouders 
5 Nipo 1999, 2006 


