Dierenwelzijn: een politiek gat in de markt
De Vlaamse politiek getuigt van een onthutsend gebrek aan aandacht voor dierenwelzijn,
terwijl de overgrote meerderheid van de Vlamingen juist erg begaan is met dierenwelzijn.
Dat blijkt uit een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door De Cijferij bij meer dan 2.000
Vlamingen. De belangrijkste conclusies op een rijtje:





81% van de Vlamingen vindt dat politiek onvoldoende aandacht besteedt aan het
welzijn van dieren
58% geeft aan dat geen enkele partij aandacht besteedt aan dierenwelzijn
67% zou zijn stemvoorkeur mee laten afhangen van de politieke visie op
dierenwelzijn, mocht die er zijn
67% is geen voorstander van een gezamenlijke ministerportefeuille voor de
bevoegdheden landbouw en dierenwelzijn

Naar aanleiding van de overheveling van de bevoegdheid dierenwelzijn naar Vlaanderen,
een gevolg van de 6de staatshervorming, organiseerde het onafhankelijk onderzoeksbureau
De Cijferij een representatieve bevraging bij 2157 Vlamingen. De bevraging peilde naar het
belang van dierenwelzijn en de politieke aandacht hiervoor in Vlaanderen. De foutenmarge
bedraagt 2,1%.

Geen enkele partij blinkt uit
Uit de bevraging blijkt dat maar liefst 81% van oordeel is dat politiek onvoldoende aandacht
besteedt aan het welzijn van dieren. Tekenend is het antwoord op de vraag “Welke partij
besteedt volgens u het meeste aandacht aan dierenwelzijn” , waarop 58% antwoordt “geen
enkele partij”. In de rangschikking van de partijen die wél begaan zijn met dierenwelzijn
staat Groen op de eerste plaats met 25%, gevolgd door CD&V met 8% en N-VA met 4%.

Dierenwelzijnscore van 8 op 10: de Vlaming is begaan met dierenwelzijn
De Cijferij berekende een algemene dierenwelzijnscore. Die is samengesteld uit vragen die
ondermeer peilen naar het belang dat men hecht aan dierenwelzijn voor huisdieren en voor
consumptiedieren, en de visie op dierenkwesties zoals onverdoofd slachten, onverdoofd
castreren en broodfok. Een gemiddelde dierenwelzijnscore van 8 op 10 geeft aan dat de
Vlaming erg begaan is met dierenwelzijn. 67% beweert zijn of haar stemgedrag mee te laten
afhangen van de partijvisie op dierenwelzijn, mocht die er zijn.

CD&V-kiezers en dierenwelzijn: niet de beste match
Bij het vergelijken van de dierenwelzijnscores per partij vertonen de Groen-kiezers de
hoogste score van 9,3 op 10, gevolgd door kiezers van Vlaams Belang (8,8), sp.a (8,3), N-VA
(7,6), Open vld (7,1), en CD&V (5,3). CD&V-kiezers wensen ook het kleinste politiek gewicht
toe te kennen aan dierenwelzijn binnen het Vlaams Parlement.
Er werd ook gepeild naar de visie over het koppelen van de bevoegdheden landbouw en
dierenwelzijn binnen eenzelfde ministerportefeuille. Met 79% toont de CD&V-kiezer zich als
grootste voorstander van zo’n gezamenlijke ministerpost, gevolgd door Open vld (51%), N-

VA (44%), Vlaams Belang (30%) en sp.a (28%). Groen-kiezers zijn dit voorstel het minst
genegen, slechts 14% van hen is voor.
Van alle Vlamingen is 67% geen voorstander van een koppeling van de bevoegdheden
landbouw en dierenwelzijn. Bij de landbouwers ligt dat anders: 94% van hen is pro. Uit een
multivariate analyse blijkt dat degenen die tegen stemmen, Vlamingen zijn met een relatief
hoge dierenwelzijnscore , die van oordeel zijn dat veetelers niet begaan zijn met het wel en
wee van hun dieren.
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