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Herziening van de EU-wetgeving inzake 
dierenwelzijn (NL)

Velden met een * zijn verplicht.

Inleiding

W a a r o m  d e z e  r a a d p l e g i n g ?

In het kader van dit initiatief zullen verschillende opties worden onderzocht om de tekortkomingen aan te 
pakken die bij de recente evaluatie van de EU-wetgeving inzake dierenwelzijn aan het licht zijn gekomen. 
Het is de bedoeling deze wetgeving te herzien.

Wij willen graag weten of u, op basis van uw ervaring, de huidige regels geschikt vindt en hoe wij deze 
k u n n e n  v e r b e t e r e n .

D o e l g r o e p

Elke groep die rechtstreeks met de wetgeving te maken heeft, zoals landbouwers en andere 
exploitanten van levensmiddelenbedrijven;
leden van het publiek;
(eventueel) ngo’s op het gebied van dierenwelzijn en consumentenorganisaties.

Wie bent u?

Achtergrondinformatie

Voornaam

Naam

E-mailadres (wordt niet gepubliceerd)

U mag de vragenlijst beantwoorden in een van de 24 officiële talen van de EU. Geef aan in welke taal u 
wenst te antwoorden.

*

*

*
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Taal van mijn bijdrage
Bulgaars
Deens
Duits
Engels
Ests
Fins
Frans
Grieks
Hongaars
Iers
Italiaans
Kroatisch
Lets
Litouws
Maltees
Nederlands
Pools
Portugees
Roemeens
Sloveens
Slowaaks
Spaans
Tsjechisch
Zweeds

Ik neem deel namens/als:
Academische/onderzoeksinstelling
Ondernemersvereniging
Bedrijf/bedrijfsorganisatie
Consumentenvereniging
EU-burger
Milieuorganisatie
Niet-EU-burger
Niet-gouvernementele organisatie (ngo)

*

*
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Overheidsinstantie
Vakbond
Andere

Specificeer “andere”:
maximaal 50 teken(s)

Als u antwoordt namens een bedrijf, bedrijfsorganisatie of ondernemersvereniging, 
over welk soort bedrijf gaat het?

Landbouwers/professionele houders van dieren
Verwerkers/organisaties van verwerkers die actief zijn in de toeleveringsketen 
van levensmiddelen van dierlijke oorsprong
Detailhandelaars/detailhandelsorganisaties
Organisatoren van vervoersdiensten, vervoerders, handelaren, verzamelcentra
Slachthuizen (bv. exploitanten, personeel en functionarissen voor 
dierenwelzijn)
Andere (organisaties van) marktdeelnemers in de toeleveringsketen (bv. 
handelaren, groothandelaren)

Als u antwoordt namens een bedrijf, bedrijfsorganisatie of ondernemersvereniging, 
welk soort productiesysteem gebruikt u?

Scharrelsysteem/stallen
Biologisch
Kooi
Vrije uitloop/weidegang
Etikettering of particuliere certificering
Andere

Specificeer “andere”:
maximaal 50 teken(s)

Omvang van de organisatie
Micro (1 tot en met 9 werknemers)
Klein (10 tot en met 49 werknemers)

*
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Middelgroot (50 tot en met 249 werknemers)
Groot (250 of meer werknemers)

Toepassingsgebied
Internationaal
Lokaal
Nationaal
Regionaal

Bestuursniveau
Parlement
Overheidsinstantie
Agentschap

Bestuursniveau
Lokale overheidsinstantie
Lokaal agentschap

Land van herkomst
Kies het land waar u woont of het land waar uw organisatie gevestigd is.

Afghanistan Equatoriaal-
Guinea

Libië Saint-Barthélemy

Åland Eritrea Liechtenstein Saint Kitts en 
Nevis

Albanië Estland Litouwen Saint Lucia
Algerije Eswatini Luxemburg Saint-Martin
Amerikaanse 
Maagdeneilanden

Ethiopië Macau Saint-Pierre en 
Miquelon

Amerikaans-
Samoa

Faeröer Madagaskar Saint Vincent en 
de Grenadines

Andorra Falklandeilanden Malawi Salomonseilande
n

Angola Fiji Maldiven Samoa
Anguilla Filipijnen Maleisië San Marino
Antarctica Finland Mali Sao Tomé en 

Principe

*

*

*

*
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Antigua en 
Barbuda

Frankrijk Malta Saudi-Arabië

Argentinië Franse Zuidelijke 
en 
Zuidpoolgebieden

Man Senegal

Armenië Frans-Guyana Marokko Servië
Aruba Frans-Polynesië Marshalleilande

n
Seychellen

Australië Gabon Martinique Sierra Leone
Azerbeidzjan Gambia Mauritanië Singapore
Bahama’s Georgië Mauritius Sint-Helena, 

Ascension en 
Tristan da Cunha

Bahrein Ghana Mayotte Sint-Maarten
Bangladesh Gibraltar Mexico Slovenië
Barbados Grenada Micronesia Slowakije
Belarus Griekenland Moldavië Somalië
België Groenland Monaco Spanje
Belize Guadeloupe Mongolië Sri Lanka
Benin Guam Montenegro Sudan
Bermuda Guatemala Montserrat Suriname
Bhutan Guernsey Mozambique Svalbard en Jan 

Mayen
Bolivia Guinee Myanmar/Birma Syrië
Bonaire, Sint-
Eustatius en Saba

Guinee-Bissau Namibië Tadzjikistan

Bosnië en 
Herzegovina

Guyana Nauru Taiwan

Botswana Haïti Nederland Tanzania
Bouveteiland Heard en 

McDonaldeilande
n

Nepal Thailand

Brazilië Honduras Nicaragua Togo
Britse 
Maagdeneilanden

Hongarije Nieuw-
Caledonië

Tokelau
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Brits Indische 
Oceaanterritorium

Hongkong Nieuw-Zeeland Tonga

Brunei Ierland Niger Trinidad en 
Tobago

Bulgarije IJsland Nigeria Tsjaad
Burkina Faso India Niue Tsjechië
Burundi Indonesië Noordelijke 

Marianen
Tunesië

Cambodja Irak Noord-Korea Turkije
Canada Iran Noord-

Macedonië
Turkmenistan

Centraal-
Afrikaanse 
Republiek

Israël Noorwegen Turks- en 
Caicoseilanden

Chili Italië Norfolk Tuvalu
China Ivoorkust Oekraïne Uganda
Christmaseiland Jamaica Oezbekistan Uruguay
Clipperton Japan Oman Vanuatu
Cocoseilanden Jemen Oostenrijk Vaticaanstad
Colombia Jersey Oost-Timor Venezuela
Comoren Jordanië Pakistan Verafgelegen 

eilandjes van de 
Verenigde Staten

Congo Kaaimaneilanden Palau Verenigde 
Arabische 
Emiraten

Cookeilanden Kaapverdië Palestina Verenigde Staten
Costa Rica Kameroen Panama Verenigd 

Koninkrijk
Cuba Kazachstan Papoea-Nieuw-

Guinea
Vietnam

Curaçao Kenia Paraguay Wallis en Futuna
Cyprus Kirgizië Peru Westelijke 

Sahara
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Democratische 
Republiek Congo

Kiribati Pitcairneilanden Zambia

Denemarken Koeweit Polen Zimbabwe
Djibouti Kosovo Portugal Zuid-Afrika
Dominica Kroatië Puerto Rico Zuid-Georgia en 

de Zuidelijke 
Sandwicheilande
n

Dominicaanse 
Republiek

Laos Qatar Zuid-Korea

Duitsland Lesotho Réunion Zuid-Sudan
Ecuador Letland Roemenië Zweden
Egypte Libanon Rusland Zwitserland
El Salvador Liberia Rwanda

Naam organisatie
maximaal 255 teken(s)

Inschrijvingsnummer in het transparantieregister
maximaal 255 teken(s)

Controleer of uw organisatie in het  is ingeschreven. Dit is een vrijwillige databank voor transparantieregister
organisaties die invloed willen uitoefenen op de besluitvorming van de EU.

De Commissie zal alle bijdragen aan deze openbare raadpleging publiceren. U kunt aangeven wat u wenst: 
dat uw gegevens worden gepubliceerd of dat u anoniem blijft wanneer uw bijdrage wordt gepubliceerd. Om
wille van de transparantie worden de volgende gegevens altijd gepubliceerd: type respondent (bv. 
ondernemersvereniging, consumentenvereniging, EU-burger), land van herkomst, naam en omvang 
van de organisatie en inschrijvingsnummer van de organisatie in het transparantieregister. Uw e-

 Kies de privacyoptie die het beste bij u past. mailadres wordt in geen geval gepubliceerd.
Standaardprivacyopties op basis van het type respondent.

Privacyinstellingen voor de publicatie van uw feedback
De Commissie zal de reacties op deze openbare raadpleging publiceren. U kunt aangeven of uw gegevens 
openbaar mogen worden gemaakt of anoniem moeten blijven.

*

*

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?redir=false&locale=en
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Anoniem
De hoedanigheid waarin u aan deze raadpleging deelneemt (opgegeven type 
respondent), uw land van herkomst en uw bijdrage, zoals wij die hebben 
ontvangen, worden gepubliceerd. Uw naam wordt niet gepubliceerd. Wij 
verzoeken u geen persoonsgegevens in de bijdrage zelf op te nemen.
Openbaar
Uw naam, de hoedanigheid waarin u aan deze raadpleging deelneemt 
(opgegeven type respondent), uw land van herkomst en uw bijdrage worden 
gepubliceerd.

Privacyinstellingen voor de publicatie van uw feedback
De Commissie zal de reacties op deze openbare raadpleging publiceren. U kunt aangeven of uw gegevens 
openbaar mogen worden gemaakt of anoniem moeten blijven.

Anoniem
Alleen de gegevens over de organisatie worden gepubliceerd: de 
hoedanigheid waarin u aan deze raadpleging deelneemt (opgegeven type 
respondent), de naam van de organisatie namens welke u antwoordt, het 
inschrijvingsnummer van die organisatie in het transparantieregister, de 
omvang van de organisatie, het land van herkomst van de organisatie en uw 
bijdrage, zoals wij die hebben ontvangen, worden gepubliceerd. Uw naam 
wordt niet gepubliceerd. Wij verzoeken u geen persoonsgegevens in de 
bijdrage zelf op te nemen indien u anoniem wenst te blijven.
Openbaar 
De gegevens over de organisatie en de respondent worden gepubliceerd: de 
hoedanigheid waarin u aan deze raadpleging deelneemt (opgegeven type 
respondent), de naam van de organisatie namens welke u antwoordt, het 
inschrijvingsnummer van die organisatie in het transparantieregister, de 
omvang van de organisatie, het land van herkomst van de organisatie en uw 
bijdrage worden gepubliceerd. Ook uw naam wordt gepubliceerd.

Ik ga akkoord met de .privacyverklaring

Geschiktheidscontrole en herziening van de huidige wetgeving

In 2020 heeft de Europese Commissie haar  vastgesteld om een verschuiving “van boer tot bord”-strategie
naar een .duurzaam voedselsysteem te bevorderen

Omdat dierenwelzijn een hoeksteen van duurzame voedselproductie is, heeft de Commissie zich er in de 

*

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/specific-privacy-statement
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en
http://www.fao.org/sustainable-food-value-chains/what-is-it/en/
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“van boer tot bord”-strategie toe verbonden de huidige EU-wetgeving inzake dierenwelzijn uiterlijk in 2023 
te herzien en mogelijkheden voor etikettering inzake dierenwelzijn te onderzoeken.

De bedoeling is het dierenwelzijn te verbeteren en de werkingssfeer van de wetgeving te verruimen, door 
deze in overeenstemming te brengen met de laatste wetenschappelijke inzichten, huidige politieke 
prioriteiten en verwachtingen van de burgers, en terwijl de handhaving van de wetgeving te 
vergemakkelijken.

De EU-wetgeving die wordt herzien is: 

de  richtlijn inzake de bescherming van voor landbouwdoeleinden gehouden dieren
Vier richtlijnen tot vaststelling van minimumnormen voor de bescherming van:

legkippen 
vleeskuikens
varkens 
kalveren

de verordening inzake het vervoer van dieren
de .verordening inzake de bescherming van dieren bij het doden

Deze EU-handelingen regelen het dierenwelzijn op het niveau van landbouwbedrijven, tijdens het vervoer 
en bij het slachten, en hebben betrekking op dieren — met inbegrip van vis — die voor 
landbouwdoeleinden worden gefokt en gehouden, alsmede op katten en honden die voor commerciële 
doeleinden worden vervoerd.

De handelingen hebben geen betrekking op wilde dieren (behalve wanneer zij worden gedood met het oog 
op ruiming), proefdieren of laboratoriumdieren (behalve wanneer zij worden vervoerd) of ongewervelde 
dieren.

Het doel is het dierenwelzijn te verbeteren en tegelijkertijd te zorgen voor duurzame productie en eerlijke 
mededinging voor EU-bedrijven op de eengemaakte markt.

In 2020 heeft de Commissie een evaluatie (“geschiktheidscontrole”) van de bestaande wetgeving 
uitgevoerd om te beoordelen wat moest worden gewijzigd. In 2021 is zij gestart met een effectbeoordeling 
van de mogelijke wijzigingen.

In deze raadpleging wordt uw mening gevraagd over de bestaande dierenwelzijnsregels en over de 
wijzigingen die wij voorstellen.

1. In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen?

Helemaal 
eens

Eerder 
mee 
eens

Eerder 
mee 

oneens

Helemaal 
oneens

Ik 
weet 
het 
niet

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998L0058&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999L0074&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007L0043&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0120&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0119&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005R0001&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1099&from=EN
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In vergelijking met 25 jaar geleden is er een 
uniformere bescherming van 
landbouwhuisdieren in alle EU-landen.

In vergelijking met 25 jaar geleden is er in 
de hele EU een uitgebreidere bescherming 
van landbouwhuisdieren (in termen van 
beschermde soorten).

De EU-voorschriften inzake dierenwelzijn 
zijn gemakkelijk toe te passen en het is 
duidelijk hoe deze moeten worden 
toegepast.

Een hoger niveau van dierenwelzijn heeft 
bijgedragen tot een duurzamer 
voedselsysteem, bijvoorbeeld omdat 
gezondere dieren in de voedselketen 
terechtkomen.

Gemeenschappelijke regels inzake 
dierenwelzijn hebben de handel en de 
mededinging in Europa bevorderd, 
bijvoorbeeld door belemmeringen voor de 
handel in dieren en producten van dierlijke 
oorsprong op de eengemaakte markt weg te 
nemen.

2. In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen?

Helemaal 
eens

Eerder 
mee 
eens

Eerder 
mee 

oneens

Helemaal 
oneens

Ik 
weet 
het 
niet

Naleving van (bepaalde) 
dierenwelzijnsvoorschriften van de EU is 
niet (te) belastend en/of duur voor 
producenten (bv. landbouwers).

Naleving van (bepaalde) 
dierenwelzijnsvoorschriften van de EU is 
niet (te) belastend en/of duur voor 
verwerkers (bv. slachthuizen).

Naleving van (bepaalde) 
dierenwelzijnsvoorschriften van de EU is 
niet (te) belastend en/of duur voor 
detailhandelaren.

*

*

*

*

*

*

*

*
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Naleving van (bepaalde) 
dierenwelzijnsvoorschriften van de EU is 
niet onevenredig belastend en/of duur voor 
kleine/middelgrote ondernemingen (bv. 
slachthuizen, vervoermaatschappijen, 
detailhandelaren).

De regels en voorschriften inzake 
dierenwelzijn zijn voor consumenten niet (te) 
ingewikkeld om te begrijpen.

De EU-regels en -voorschriften inzake 
dierenwelzijn brengen voor consumenten 
extra kosten met zich mee wanneer zij 
producten kopen die aan de 
dierenwelzijnsvoorschriften voldoen.

3. Informatie over dierenwelzijnsnormen in de EU

Helemaal 
eens

Eerder 
mee 
eens

Eerder 
mee 

oneens

Helemaal 
oneens

Ik 
weet 
het 
niet

Ik voel mij voldoende geïnformeerd over de 
omstandigheden waarin dieren in de EU 
worden gehouden (d.w.z. hoe zij tijdens de 
broedperiode worden behandeld).

Ik voel mij voldoende geïnformeerd over de 
omstandigheden waarin 
landbouwhuisdieren in de EU worden 
vervoerd.

Ik voel mij voldoende geïnformeerd over de 
omstandigheden waarin 
landbouwhuisdieren buiten de EU worden 
vervoerd.

Ik voel mij voldoende geïnformeerd over de 
omstandigheden waarin 
landbouwhuisdieren in de EU worden 
geslacht.

Mogelijke wijzigingen in de EU-wetgeving inzake dierenwelzijn

4. Is het huidige niveau van dierenwelzijn in de EU toereikend om:

— een adequate en uniforme bescherming aan alle diersoorten in nood te bieden?
Ja
Nee

*

*

*

*

*

*

*

*
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Ik weet het niet

— ervoor te zorgen dat bedrijven eerlijk kunnen concurreren in de hele EU?
Ja
Nee
Ik weet het niet

— tegemoet te komen aan toekomstige uitdagingen op het gebied van duurzame 
voedselproductie, zoals klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit?

Ja
Nee
Ik weet het niet

Indien u “Nee” op een van de bovenstaande vragen hebt geantwoord, welke van 
de onderstaande maatregelen kan dan bijdragen aan een beter dierenwelzijn in de 
EU?

Heel 
belangrijk

Belangrijk
Redelijk 
belangrijk

Meer inspecties en controles door nationale autoriteiten om de 
bestaande regels beter te doen naleven.

Verbetering van de bestaande regels inzake 
welzijnsvoorschriften voor varkens, kalveren, legkippen en 
vleeskuikens.

De wetgeving uitbreiden naar andere diersoorten dan de 
diersoorten die reeds door specifieke wetgeving worden 
beschermd (varkens, kalveren, legkippen en vleeskuikens).

Meer gebruikmaken van moderne technologie om het welzijn 
van dieren tijdens het vervoer beter te monitoren (bv. camera’s, 
satellietnavigatiesystemen, kunstmatige intelligentie).

Meer gebruikmaken van wetenschappelijke indicatoren om het 
welzijn van dieren beter te beoordelen (bv. percentage andere 
letsels dan voetzooldermatitis).

Mensen die met dieren omgaan, beter opleiden, zodat zij in de 
praktijk meer aandacht hebben voor dierenwelzijn (bv. 
landbouwers, slachthuispersoneel en chauffeurs).

Consumenten beter informeren over de omstandigheden op het 
gebied van dierenwelzijn.

Dierenwelzijn tijdens het vervoer

*

*
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In de huidige EU-wetgeving op dit gebied wordt het vervoer van levende dieren tussen EU-landen geregeld 
en worden controles opgelegd voor dieren die de EU binnenkomen of verlaten.

Om letsels en/of onnodig lijden te voorkomen, moeten alle vervoerde dieren gezond genoeg zijn om te 
worden vervoerd, moeten ze over voldoende vloeroppervlak en stahoogte beschikken en moeten ze met 
passende tussenpozen gedrenkt en gevoederd worden en de gelegenheid krijgen om te rusten.

Voor lange transporten (d.w.z. meer dan acht uur) tussen EU-landen en naar bestemmingen buiten de EU 
moeten vervoerders over de nodige vergunningen, documentatie, satellietnavigatiesystemen en 
noodplannen voor noodsituaties beschikken. De nationale autoriteiten moeten controles uitvoeren op de 
plaats van vertrek en daarna steekproefsgewijs.

5. Om dieren tijdens lange transporten (meer dan acht uur) (beter) te 
beschermen:

Ja Nee

Ik 
weet 
het 
niet

moeten er maximale transporttijden worden ingevoerd.

zijn er specifiekere voorschriften voor verschillende diersoorten nodig.

zijn er technische voorschriften nodig voor de verschillende vervoermiddelen die 
voor lange transporten worden gebruikt (bv. satellietmonitoring, ventilatie en 
watervoorziening).

6. Betreffende de moeilijkheden om de regels buiten de EU-grenzen te doen 
naleven

Ja Nee

Ik 
weet 
het 
niet

De uitvoer van levende dieren naar niet-EU-landen voor fokdoeleinden moet (na 
een overgangsperiode) worden verboden.

De uitvoer van levende dieren naar niet-EU-landen voor de slacht moet (na een 
overgangsperiode) worden verboden.

De uitvoer van levende dieren moet worden beperkt tot niet-EU-landen waar de 
voorschriften inzake dierenwelzijn minstens gelijkwaardig zijn aan die in de EU.

De uitvoer van levende dieren naar niet-EU-landen mag alleen worden 
toegestaan onder strengere controlevoorwaarden (bv. bij vertrek, in elk stadium 
van een lang transport en op plaatsen van uitgang uit de EU).

*

*

*

*

*

*

*
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7. Verbetering van het welzijn van niet-gespeende kalveren en andere 
kwetsbare dieren, zoals drachtige koeien

Ja Nee

Ik 
weet 
het 
niet

Het vervoer van niet-gespeende kalveren en andere kwetsbare dieren moet (na 
een overgangsperiode) worden verboden.

Het vervoer van niet-gespeende kalveren en andere kwetsbare dieren mag alleen 
worden toegestaan als de welzijnsvoorschriften en de controlevereisten strenger 
zijn.

Het vervoer van niet-gespeende kalveren en andere kwetsbare dieren moet 
worden beperkt tot acht uur.

Dierenwelzijn op het niveau van landbouwbedrijven
 
Richtlijn 98/58/EG bevat  ter bescherming van dieren en vissen van alle soorten algemene voorschriften
die worden gehouden voor de productie van voedsel, wol, huid of pels, of voor andere landbouwdoeleinden.

Daarnaast zijn in de vier richtlijnen inzake varkens, kalveren, legkippen en vleeskuikens specifiekere 
 vastgesteld.voorschriften

Aangezien de EU-wetgeving inzake het welzijn van landbouwhuisdieren  bevat, staat het minimumnormen
de nationale autoriteiten vrij strengere regels vast te stellen (mits deze verenigbaar zijn met het EU-recht).
 

8. Moeten specifieke voorschriften voor andere diersoorten worden 
ingevoerd?

Ja
Nee
Ik weet het niet

Zo ja, voor welke diersoorten/categorieën dieren:
Melkkoeien
Slachtvee
Schapen
Geiten
Paarden
Nertsen
Wasbeerhonden

*

*

*

*
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Vossen
Katten
Honden
Konijnen
Jonge hennen
Fokkippen
Kalkoenen
Eenden
Ganzen
Kwartels
Gekweekte zalm
Gekweekte forel
Gekweekte karper
Gekweekte zeebaars
Gekweekte zeebrasem
Gekweekte Europese aal
Ongewervelde waterdieren zoals kreeften, schaaldieren

9. Momenteel zijn in de EU bepaalde procedures alleen toegestaan onder 
specifieke omstandigheden en/of als ze niet routinematig worden uitgevoerd.

Hoe moeten de volgende verminkingspraktijken volgens u worden 
aangepakt?

Verbod
Aanvullende 
beperkingen

Geen 
actie 
vereist

Ik 
weet 
het 
niet

Couperen van staarten (verwijderen van een deel van 
biggenstaarten om het risico op staartbijten bij oudere 
varkens te verminderen)

Castratie (verwijderen van de genitaliën van biggen om 
berengeur te voorkomen)

Onthoorning (verwijderen van de horens van kalveren 
om verwondingen te voorkomen)

Snavelkappen (verwijderen van een deel van de snavel 
van vogels om verenpikking onder vogels te voorkomen)

*

*

*

*
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10. Op 30 juni 2021 heeft de Commissie aangekondigd dat zij, als reactie op 
het Europees burgerinitiatief Stop de kooien (“End The Cage Age”), een 
voorstel zal bekendmaken om het gebruik van kooien voor de hieronder 
vermelde soorten geleidelijk af te schaffen en uiteindelijk te verbieden.

Wat moet de maximale uitfaseringstermijn zijn?
Maximaal 5 

jaar
Maximaal 10 

jaar
Maximaal 15 

jaar
Ik weet het 

niet

Zeugen (kraamhokken en 
zeugboxen)

Legkippen

Kalveren (individuele hokken)

Konijnen

Jonge hennen

Vleeskuikenouderdieren

Leghenouderdieren

Kwartels

Eenden

Ganzen

11. Moeten ingevoerde producten worden onderworpen aan bijzondere 
welzijnsvoorschriften, zoals “kooivrij”?

Ja
Nee
Ik weet het niet

Zo ja, moeten deze voorschriften:

Ja Nee

Ik 
weet 
het 
niet

dezelfde zijn als die voor de EU-productie?

gelijkwaardig zijn aan die voor de EU-productie?

specifieke etiketteringsvoorschriften zijn zodat consumenten producten kunnen 
herkennen die volgens de welzijnsvoorwaarden van de EU zijn geproduceerd?

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Dierenwelzijn bij het doden

12. De huidige EU-wetgeving bevat geen specifieke voorschriften voor het 
doden van kweekvis.

Voor andere soorten is in de EU-wetgeving een lijst opgenomen van 
toegestane methoden, waarvan sommige wetenschappelijk worden betwist 
om redenen van dierenwelzijn, zoals het gebruik van koolstofdioxide in hoge 
concentratie voor varkens en elektrische waterbaden voor pluimvee.

Het gebruik van de elektrische prikstok voor het verplaatsen van dieren in 
slachthuizen is onder bepaalde voorwaarden nog steeds toegestaan.

In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen?

Ja Nee

Ik 
weet 
het 
niet

Het gebruik van elektrische waterbaden voor het bedwelmen van pluimvee moet 
(na een overgangsperiode) worden verboden.

Koolstofdioxide (CO2) in hoge concentratie, als bedwelmingsmethode voor 
varkens, moet (na een overgangsperiode) worden verboden.

Het gebruik van elektrische prikstokken in slachthuizen moet (na een 
overgangsperiode) worden verboden.

Er moeten specifieke voorschriften voor het doden van kweekvis worden 
vastgesteld om hun welzijn te beschermen.

Het systematisch doden van eendagskuikens moet (na een overgangsperiode) 
worden verboden.

Etikettering betreffende dierenwelzijn

13. Zou een EU-dierenwelzijnskeurmerk een nuttig instrument zijn om 
consumenten te informeren over de manier waarop met dieren wordt 
omgegaan?

Ja
Nee
Ik weet het niet

Zo ja, moet een EU-label worden aangebracht op:

*

*

*

*

*

*
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Helemaal 
eens

Eerder 
mee 
eens

Eerder 
mee 

oneens

Helemaal 
oneens

Ik 
weet 
het 
niet

alle producten van dierlijke oorsprong die in 
de handel zijn?

uitsluitend producten van dierlijke oorsprong 
waarvoor welzijnsnormen worden toegepast 
die verder gaan dan de wettelijke 
minimumvoorschriften van de EU?

Zo ja, moet een dergelijk EU-dierenwelzijnskeurmerk:

Helemaal 
eens

Eerder 
mee 
eens

Eerder 
mee 

oneens

Helemaal 
oneens

Ik 
weet 
het 
niet

beperkt blijven tot het aangeven of voor het 
houden van dieren is gebruikt gemaakt van 
kooien?

gebaseerd zijn op bredere 
dierenwelzijnscriteria, met inbegrip van 
voorschriften inzake het vervoer en de 
slacht van dieren?

14. Hebt u nog andere opmerkingen?




