
Wat vindt Nederland van de 
Eiwittransitie?
De rol van de overheid  



INLEIDING

De eiwittransitie kan rekenen op groeiende belangstelling. Veel aandacht gaat hierbij 
logischerwijs naar het (eet)gedrag van mensen: hoeveel vlees eten we? Welke mensen minderen 
hun vleesconsumptie, en met hoeveel dan?

Die focus op het gedrag van individuen is begrijpelijk, maar gaat soms voorbij aan een ander 
belangrijk aspect: de attitudes van mensen. We weten dat attitudes niet altijd een goede 
voorspeller zijn van ons eigen gedrag als consument. Daar staat tegenover dat ze ons des te 
meer vertellen over de richting waar we - als burger - willen dat het heen gaat met de 
maatschappij. Een goed begrip van zowel gedrag als attitudes is essentieel bij het maken van 
beleidskeuzes, zowel voor overheden als voor bedrijven of maatschappelijke organisaties.

In de serie “Wat vindt Nederland van de Eiwittransitie?” duiken we daarom dieper in de 
denkbeelden, verwachtingen en motivaties van Nederlanders - gebaseerd op een representatieve 
steekproef uit het panel van Kieskompas - om zo het publieke draagvlak voor eiwittransitie en de 
toekomstvisies van Nederlanders beter in beeld te krijgen. 

In dit rapport onderzoeken we hoe Nederlanders denken over de rol van de politiek. Is de 
eiwittransitie een onderwerp dat linkse en rechtse kiezers verdeelt? Vind men vleesconsumptie 
vooral een individuele aangelegenheid of mag (of moet) de overheid zich hier mee bemoeien? En 
zo ja, voor welke beleidskeuzes is er draagvlak onder de Nederlandse bevolking?

Pablo Moleman
Co-founder, ProVeg NL
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● Er is onder Nederlandse kiezers draagvlak voor een sturende en 
ambitieuzere rol van de overheid als het gaat om de verminderen van de 
vlees- en zuivelconsumptie. 

● Hoewel de meeste Nederlanders (85%) vinden dat het wel of niet eten van 
dierlijke producten een persoonlijke keuze moet zijn, is ruim 70% van 
mening dat de overheid hierin zou mogen sturen, of zelfs verbieden (13%). 
Het idee dat de overheid zich hier niet mee zou mag bemoeien, leeft bij een 
minderheid van zo’n 30%.

● De consument draagt volgens kiezers het grootste deel van de 
verantwoordelijkheid (35%) maar wordt gevolgd door de overheid (22%) en 
voedselproducenten (17%).

● Gevraagd naar wat voor soort doelstellingen de overheid zou moeten 
nastreven (het huidige kabinet refereert regelmatig naar de 50/50 
doelstelling van het Voedingscentrum) blijkt de Nederlandse bevolking 
gemiddeld genomen een hogere ambitie na te streven dan de overheid, van 
bijna 60% plantaardig en 40% dierlijk eiwit in 2025.

KEY FINDINGS (1/3)



KEY FINDINGS (2/3)

● We identificeren 10 concrete maatregelen die een volgend kabinet kan nemen 
om de 50/50 doelstelling in 2025 te halen, en die de steun hebben van de 
meerderheid van de Nederlanders:

1. Inzetten op minder dierlijke en meer plantaardige consumptie
2. Inkrimpen van de veestapel
3. Afschaffen van de intensieve veehouderij (bio-industrie)
4. Een hogere prijs op vlees invoeren
5. Een verbod op stuntprijzen van dierlijke producten (kiloknallers)
6. Overheidssubsidies voor de veehouderij beëindigen
7. Voedselinnovaties zoals kweekvlees en vleesvervangers stimuleren
8. Meer plantaardige producten aanbieden in horeca/supermarkt
9. Minder dierlijke producten aanbieden in horeca/supermarkt
10. Promotie van dierlijke producten beperken



KEY FINDINGS (3/3)

● Kiezers blijken in het algemeen ambitieuzer te zijn en meer open te staan 
voor overheidssturing in de vlees- en zuivelconsumptie dan de partijen waar 
ze op stemmen.  
○ VVD-kiezers willen in meerderheid onder meer afschaffing van de 

bio-industrie, een verbod op de kiloknaller en stopzetting van de 
overheidssubsidies op de veehouderij.

○ Een meerderheid van de CDA-kiezers stemt met acht van de tien 
stellingen in, terwijl het CDA het zelf met geen één van deze 
stellingen eens is. Zo wil 79% van de CDA-kiezers een verbod op de 
kiloknaller, en 59% afschaffing van de bio-industrie.

○ De kiezers van bijna alle partijen willen gemiddeld genomen dat in 
2025 een hoger aandeel plantaardige voeding wordt gegeten dan wat 
de regering nastreeft (50%). Alleen de kiezers van PVV, SGP (49%) en 
Forum voor Democratie (47%) willen een iets lager aandeel, maar 
ook zij streven naar een hogere plantaardige consumptie dan nu het 
geval is.



Resultaten
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Consument meest verantwoordelijk, overheid op nummer 2

N = 8575

Vraagstelling: Wie draagt volgens u het meeste 
verantwoordelijkheid om het gebruik van dieren 
als voedsel te verminderen?

Als u 100 punten zou moeten verdelen, waarbij 
meer punten een grotere verantwoordelijkheid 
betekenen, hoe zou u die dan verdelen? Let op: 
het totaal moet tot 100 optellen.

● Overheid
● Voedselproducenten
● Maatschappelijke organisaties/NGO’s
● Media
● Supermarkten & Horeca
● Consumenten
● Niemand, want het gebruik van dieren hoeft 

niet te verminderen

Niemand, want het gebruik van dieren hoeft niet te verminderen: 22,9%
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Overheid mag van kiezer sturen op voedselconsumptie

Niet bemoeien                Sturen          Verbieden

Vraagstelling: 
Sommige mensen vinden dat de 
overheid zich niet moet bemoeien met 
het gebruik van dieren als voedsel. 
Anderen vinden dat de overheid het 
gebruik van dieren als voedsel mag 
verbieden. Daar tussenin staan mensen 
die vinden dat de overheid inwoners 
hierin mag sturen.

Waar zou u zichzelf plaatsen op een 
schaal van 'De overheid moet zich niet 
bemoeien' (0) naar 'De overheid mag 
het gebruik van dieren als voedsel 
verbieden' (10)?
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Wel bemoeien (sturen of verbieden)

Verbieden

Niet bemoeien

Minderheid wil dat overheid zich niet bemoeit - of juist verbiedt

Korte analyse:

● 77% van de 
Nederlanders (3 t/m 10) 
vindt dat de overheid 
mag sturen of zelfs 
verbieden (13%; 8 t/m 
10).

● De groep die vindt dat de 
overheid zich niet mag 
bemoeien, is een 
minderheid van 23,5% (0 
t/m 2) 

Niet bemoeien                Sturen          Verbieden



11

Kiezers meeste partijen willen overheidssturing

Niet bemoeien                Sturen      Verbieden

Korte analyse:

● Vooral kiezers van PVV en 
Forum voor Democratie 
zijn van mening dat de 
overheid zich niet mag 
bemoeien met de 
voedselconsumptie

● Onder de kiezers van 
andere partijen is een 
sterke consensus 
zichtbaar voor 
overheidssturing, waarbij 
een deel van Partij voor 
de Dieren-kiezers naar 
verbieden neigt
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80% van de Nederlanders wil naar 50/50 balans - of verder dan dat

Vraagstelling: De Nederlandse overheid wil tegen 
2025 zorgen dat er evenveel dierlijk als 
plantaardig eiwit in ons eten zit. Op dit moment is 
die verhouding nog 60% dierlijk en 40% 
plantaardig. 

Welke verhouding tussen dierlijk en plantaardig 
eiwit wilt u dat er is in 2025?

Gewenst gehalte 
dierlijk eiwit 

(gemiddelde 
Nederlander)
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Kiezers van alle partijen willen in 2025 een betere eiwitbalans

Korte analyse:

● Achterban van alle partijen wil 
toe naar minder vlees dan 
huidige (60/40) situatie 

● Alleen bij PVV, SGP en Forum 
(net) geen meerderheid voor 
50/50 in 2025

● Helft kiezers (46%) legt ambitie 
hoger dan 50/50, met name 
PvdD, GL, D66
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Vrije keuze moet blijven bestaan
Korte analyse:

Het moet een persoonlijke 
keuze zijn hoeveel dierlijke 
producten iemand eet, vindt 
85% van de kiezers. Kiezers 
van alle partijen zijn het hier 
ruwweg over eens.
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Overheid mag sturend, maar niet (te) beperkend optreden

Korte analyse:

Gevraagd op welke gebieden de 
overheid beperkend mag 
optreden, vindt alleen een 
meerderheid van de kiezers dat 
de promotie van dierlijke 
producten mag worden 
beperkt. Voor beperking van 
productie is net geen 
meerderheid, en beperking van 
aanbod en consumptie is 
slechts een relatief kleine 
groep.



Beleidsmaatregelen



17Vraagstelling: “Hieronder staan een aantal voorstellen die de overheid zou kunnen toepassen. In hoeverre 
bent u het eens of oneens met deze voorstellen? Een verbod op de intensieve veehouderij (bio-industrie)”

Bijna twee derde van de Nederlanders wil een overheidsverbod op 
de intensieve veehouderij



18Vraagstelling: “Hieronder staan een aantal voorstellen die de overheid zou kunnen toepassen. In hoeverre 
bent u het eens of oneens met deze voorstellen? Een verbod op de intensieve veehouderij (bio-industrie)”

Grootste steun voor verbod op 
intensieve veehouderij onder 

vrouwen en hoog opgeleiden. Minder 
steun onder jongeren

Legenda

         Enigszins mee eens

         Mee eens

         Helemaal mee eens
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Krappe meerderheid (53%) wil een vleestaks

Vraagstelling: “Hieronder staan een aantal voorstellen die de overheid zou kunnen toepassen. In hoeverre 
bent u het eens of oneens met deze voorstellen? Een extra belasting op vlees (vleestaks)”



20Vraagstelling: “Hieronder staan een aantal voorstellen die de overheid zou kunnen toepassen. In hoeverre 
bent u het eens of oneens met deze voorstellen? Een extra belasting op vlees (vleestaks)”

Legenda

         Enigszins mee eens

         Mee eens

         Helemaal mee eens

* = categorie in steekproef te 
klein om representatief te zijn



21Vraagstelling: “Hieronder staan een aantal voorstellen die de overheid zou kunnen toepassen. In hoeverre bent u 
het eens of oneens met deze voorstellen? Een verbod op stuntprijzen van dierlijke producten (kiloknallers)”

Driekwart wil een verbod op de kiloknaller



22Vraagstelling: “Hieronder staan een aantal voorstellen die de overheid zou kunnen toepassen. In hoeverre bent u 
het eens of oneens met deze voorstellen? Een verbod op stuntprijzen van dierlijke producten (kiloknallers)”

Legenda

         Enigszins mee eens

         Mee eens

         Helemaal mee eens

* = categorie in steekproef te 
klein om representatief te zijn
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Net geen meerderheid voor een reclameverbod voor dierlijke 
producten

Vraagstelling: “Hieronder staan een aantal voorstellen die de overheid zou kunnen toepassen. In hoeverre 
bent u het eens of oneens met deze voorstellen? Een verbod op reclame voor dierlijke producten”



24Vraagstelling: “Hieronder staan een aantal voorstellen die de overheid zou kunnen toepassen. In hoeverre 
bent u het eens of oneens met deze voorstellen? Een verbod op reclame voor dierlijke producten”

Vooral vrouwen zien graag 
een verbod op reclame voor 

dierlijke producten

Legenda

         Enigszins mee eens

         Mee eens

         Helemaal mee eens
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60% wil af van overheidssubsidies voor de veehouderij

Vraagstelling: “Hieronder staan een aantal voorstellen die de overheid zou kunnen toepassen. In hoeverre 
bent u het eens of oneens met deze voorstellen? Overheidssubsidies voor de veehouderij afschaffen”



26Vraagstelling: “Hieronder staan een aantal voorstellen die de overheid zou kunnen toepassen. In hoeverre 
bent u het eens of oneens met deze voorstellen? Overheidssubsidies voor de veehouderij afschaffen”

Legenda

         Enigszins mee eens

         Mee eens

         Helemaal mee eens
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Bijna driekwart wil dat overheid de ontwikkeling van alternatieven 
voor dierlijke producten subsidieert

Vraagstelling: “Hieronder staan een aantal voorstellen die de overheid zou kunnen toepassen. In hoeverre bent u het 
eens of oneens met deze voorstellen? De ontwikkeling van alternatieven voor dierlijke producten subsidiëren.”



28Vraagstelling: “Hieronder staan een aantal voorstellen die de overheid zou kunnen toepassen. In hoeverre bent u het 
eens of oneens met deze voorstellen? De ontwikkeling van alternatieven voor dierlijke producten subsidiëren.”

Legenda

         Enigszins mee eens

         Mee eens

         Helemaal mee eens

* = categorie in steekproef te 
klein om representatief te zijn



New Food Kieswijzer
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10 concrete stappen 
die het komende 
kabinet zou kunnen 
nemen en die de 
steun hebben van een 
meerderheid van de 
Nederlanders.

* De stelling “Inkrimpen van de veestapel” is niet afkomstig uit het Kieskompas/ProVeg onderzoek maar uit Kieskompas/Greenpeace (2018) en heeft 
daardoor een iets andere maatverdeling.

https://www.greenpeace.org/static/planet4-netherlands-stateless/2018/10/de6effbb-achtergrond-opiniepeiling-groot-draagvlak-voor-minder-vee.pdf
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Vooral progressieve partijen kunnen zich vinden in de 10 voorstellen

Niet alle partijen gingen in op het verzoek om op de 10 stellingen te reageren. In die gevallen waar een partij geen antwoord instuurde, kon soms een 
antwoord uit het verkiezingsprogramma worden gehaald of is ‘Onduidelijk’ genoteerd.
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Kiezers zijn het meer eens met de maatregelen 
dan de partijen waar ze op stemmen

Weergegeven is het percentage kiezers per partij dat het eens is met de stelling. ‘Onduidelijk’ is genoteerd wanneer geen onderzoeksgegevens 
beschikbaar waren.
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Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd door de Vrije Universiteit van Amsterdam i.s.m. KiesKompas en in 
opdracht van ProVeg Nederland.

De resultaten van dit onderzoek zijn gewogen naar geslacht, leeftijd, opleiding, etniciteit en 
stemgedrag om de data ten aanzien van deze kenmerken representatief te maken voor de
stemgerechtigde inwoners van Nederland. Gewichten hoger dan het 99,5e percentiel zijn 
getrimd. Om respondenten een gewicht toe te kennen, moeten hun leeftijd, geslacht, 
migratie-achtergrond, opleiding en het stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen bekend 
zijn, hetgeen 8.575 respondenten met ons deelden. De totale steekproef bedraagt hierdoor 
8.575 deelnemers. Dataverzameling vond plaats eind december 2020.

Bekijk hier de volledige onderzoeksverantwoording.

https://proveg.com/nl/wp-content/uploads/sites/6/2022/02/Onderzoeksverantwoording-Wat-vindt-Nederland-van-de-Eiwittransitie-20220201T164323Z-001.zip


Bijlage I:
Resultaten per stelling
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Bijlage II:
Resultaten per partij
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Gewenste verhouding eiwitbronnen in 2025 Gewenst gehalte dierlijk in 2025
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 Niet bemoeien                                         Sturen                                  Verbieden
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Gewenste verhouding eiwitbronnen in 2025 Gewenst gehalte dierlijk in 2025
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Gewenste verhouding eiwitbronnen in 2025 Gewenst gehalte dierlijk in 2025
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Gewenste verhouding eiwitbronnen in 2025 Gewenst gehalte dierlijk in 2025
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Gewenste verhouding eiwitbronnen in 2025 Gewenst gehalte dierlijk in 2025
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Gewenste verhouding eiwitbronnen in 2025 Gewenst gehalte dierlijk in 2025
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Gewenste verhouding eiwitbronnen in 2025 Gewenst gehalte dierlijk in 2025
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Gewenste verhouding eiwitbronnen in 2025 Gewenst gehalte dierlijk in 2025
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Gewenste verhouding eiwitbronnen in 2025 Gewenst gehalte dierlijk in 2025
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Gewenste verhouding eiwitbronnen in 2025 Gewenst gehalte dierlijk in 2025



77

 Niet bemoeien                                         Sturen                                  Verbieden



78



79

Gewenste verhouding eiwitbronnen in 2025 Gewenst gehalte dierlijk in 2025



80

 Niet bemoeien                                         Sturen                                  Verbieden



info@proveg.nl
Dit rapport maakt deel uit van de serie “Wat vindt Nederland van 
de Eiwittransitie?”. Andere delen:

● De toekomst van de veehouderij
● De rol van het bedrijfsleven
● Acceptatie van diervrije alternatieven (nog te verschijnen)

Houd de webpagina Wat vindt Nederland van de Eiwittransitie in 
de gaten of neem contact op voor verdere informatie.

Meer informatie?
www.proveg.nl

http://www.proveg.nl/wat-vindt-nederland-van-de-eiwittransitie
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