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Duiding GAIA:  
 
Net als 5 jaar geleden zijn N-VA, sp.a en Groen de gevestigde partijen, die zich wat hun 
antwoorden op onze vragenlijst betreft in combinatie met wat in hun partijprogramma over 
dierenwelzijn is opgenomen, het meest vertrouwen wekken.  

N-VA kan bovendien bogen op een minister van Dierenwelzijnsbonus (GAIA beloonde het 
dierenwelzijnsbeleid van Vlaams minister Ben Weyts met een verdiende 16/20). Bondig 
samengevat bevat het N-VA-programma wat dierenwelzijn betreft geen vage, algemene 
beloftes maar formuleert het de partijstandpunten to the point, met concreet 
geformuleerde streefdoelen en enkele nieuwe ideeën, bijvoorbeeld: een Codex 
Dierenwelzijn. De partij bouwt verder op het mooie palmares van Ben Weyts.  

Sp.a antwoordt, op één vraag na (beschutting voor alle weidedieren, waarover de partij 
verder overleg vraagt), positief op alle vragen. Sp.a verwijst in de toelichting meermaals 
naar zijn partijprogramma. Wat Dierenwelzijn betreft, oogt dat programma minder concreet 
dan dat van N-VA maar de Vlaamse sociaaldemocraten volgen duidelijk de goede richting.  
 
Groen antwoordt ja op alle vragen, inclusief op de vraag of de partij akkoord gaat met een 
verbod op onverdoofd slachten in het Brussels Gewest. Dat in tegenstelling tot Ecolo, die 
zich resoluut tegen een verbod kant. In het programma wordt een en ander wollig en 
algemeen geformuleerd maar ook bij Groen lezen we positieve intenties voor meer 
dierenwelzijn.  
 
Open VLD antwoordt 9 op 17 keer ja, 5 keer voorwaardelijk ja, 2 keer “geen mening” en wil 
geen einddatum vastleggen voor het stoppen met doden van mannelijke kuikens bij gebrek 
aan alternatief, hoewel de prenatale geslachtsdetectietechniek al op punt staat. In hun 
programma houdt de partij het bij een algemeen standpunt over dierenwelzijn: alle dieren 
zijn “inherent gelijkwaardig” en hebben “recht op een dierwaardig leven”. Open VLD staat 
voor een “recht op dierenwelzijn dat naargelang de soort, noden en functies anders kan 
worden ingevuld.” En: “Hierbij vrijwaren we het recht op welzijn en respect voor alle 
dieren.” Geen enkele Vlaamse partij erkent zo expliciet als Open VLD dat dieren rechten 
hebben. Maar in hoeverre is de partij in staat om er de praktische consequenties van te 
onderkennen? Anders gezegd: hoe bereid is de partij om de waardevolle principes in 
concrete hervormingen om te zetten? Zie de antwoorden van Open VLD op onze vragenlijst. 
Pluspunt: in EU-verband is Open VLD de enige partij die de opname van dierenwelzijn vraagt 
in vrijhandelsakkoorden. We noteren dat in de Vlaamse regering de Vlaamse liberalen de 
voorbije legislatuur akkoord gingen met het verbod op de kweek van pelsdieren voor 



bontproductie en met het verbod op dwangvoederen voor foie grasproductie, met het 
verbod op onverdoofd slachten en met de verplichte kattensterilisatie.  

PVDA antwoordt nagenoeg over de hele lijn “ja” en licht hun antwoorden (net zoals de 
voorstellen in het partijprogramma) vrij sterk ideologisch onderbouwd toe, uitgezonderd op 
1 vraag waarop het antwoord “nee” is: de partij kant zich tegen een verbod op onverdoofd 
slachten in het Brussels Gewest. 

CD&V neemt meermaals toevlucht tot een enerzijds-anderzijds-discours. De partij 
antwoordt 6 op 17 keer ja, zonder dit standpunt in de toelichting af te zwakken,  
4 keer nee, 4 keer “gedeeltelijk” of “voorwaardelijk mee eens” en 2 keer hanteert de partij 
de Europese paraplu. Dierenbelangen in de Grondwet verankeren – iets waar 86% van de 
Belgen voorstander van is - vindt CD&V “geen prioriteit”. CD&V besteedt aan Dierenwelzijn 
vier paragrafen in hun verkiezingsprogramma. De partij legt de nadruk vooral op 
handhaving en wil toezien op de correcte uitvoering van de wetgeving. CD&V pleit voor de 
uitbouw van kwaliteitsvolle dierenasielen, wil het gebruik van geluidsarm vuurwerk 
stimuleren en het fokken van honden in eigen land promoten. Pluspunt is het 
verdienstelijke Dierenwelzijnsbeleid van de Brusselse staatssecretaris voor Dierenwelzijn 
Bianca Debaets (CD&V), die daarvoor van GAIA een behoorlijke score van 14/20 kreeg. 
En de voorbije legislatuur gingen de Vlaamse Christendemocraten in de Vlaamse regering 
akkoord met het verbod op de kweek van pelsdieren voor bontproductie en op 
dwangvoederen voor de productie van foie gras, de verplichte kattensterilisatie en het 
verbod op onverdoofd slachten.  

Vlaams Belang opent in zijn antwoorden op GAIA’s vragenlijst enkele keren resoluut de 
Europese paraplu, antwoordt 1 keer nee en 2 keer ‘geen mening’. De partij neemt wel 
enkele concrete doelstellingen (waarmee de partij nauwelijks of niet riskeert economische 
belangengroepen tegen de haren in te strijken) op in zijn programma (oprichting 
dierenpolitie-inspecteur in elke politiezone, levenslang verbod op dieren houden bij 
herhaaldelijke mishandeling, verbod op onverdoofd slachten in Brussel, … ) en schenkt in 
vergelijking met de vorige regionale verkiezingen meer aandacht aan Dierenwelzijn, zij het 
beperkt onderbouwd.  

 

 

 

 

 


