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Achtergrond, leeswijzer en methode

Achtergrond

In opdracht van Amy Veenboer en Daniëlle Knipscheer, van Bont voor 

Dieren, heeft Motivaction International B.V. een onderzoek uitgevoerd 

naar de opinie van Nederlanders op het verbod van bont. 

Methode

Het online kwantitatieve onderzoek is uitgevoerd onder n=1.017 

Nederlanders tussen de 18 en 80 jaar oud. De zes vragen zijn

meegenomen in de maandelijkse omnibusmeting van Motivaction. 

Leeswijzer

• In de rapportage zijn de uitkomsten in grafieken weergegeven op 

totaalniveau. 

• Waar mogelijk en relevant zijn verschillen tussen mannen en vrouwen in 

tekst beschreven. 

• Wanneer wordt gesproken over een verschil tussen groepen dan gaat 

dit om een significant verschil.
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Veldwerkperiode

13-12-’21 t/m 19-12-’21

Incentive
StemPunt-leden ontvingen 
spaarpunten als dank voor 

hun deelname.

Methode

Online vragenlijst bestaande 
uit 6 vragen. 

Weging
De steekproef is gewogen op 

leeftijd, geslacht, regio, 
opleidingsniveau en 

waardenoriëntatie (Mentality).

Doelgroep
Nederlands publiek, 
18 t/m 80 jaar oud

Steekproefbron

3.600 panelleden afkomstig uit het 
StemPunt-panel zijn uitgenodigd 

voor het onderzoek, waarvan 1.017 
respondenten de vragenlijst 

hebben ingevuld. 



Resultaten



95% van de Nederlanders draagt geen bont (meer)
Een ruime meerderheid van de Nederlanders (88%) heeft nog nooit bont 

gedragen, 7% droeg dit vroeger wel maar nu nier meer. 

5% van de Nederlanders draagt weleens bont: 1% draagt dit regelmatig en 4% af 
en toe. 

Verschillen: 

• Vrouwen hebben vaker dan mannen vroeger weleens bont gedragen maar nu 

niet meer (9% vs. 4%). 
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1%4%7%88%

Draag je weleens bont? 
(Basis: Nederlandse bevolking, n=1.017)

Nee, nooit gedaan Nee, niet meer
Ja, af en toe Ja, regelmatig



Mensen die bont dragen, vinden dit mooi

48% van de Nederlanders die (weleens) bont dragen noemen dit als reden. 

Andere redenen worden beduidend minder vaak genoemd. 18% noemt dat het 

past bij de kledingstijl, een bijna even grote groep (17%) noemt dat het past bij 

de merken die ze mooi vinden. 

Andere genoemde redenen om bont te dragen zijn met quotes weergegeven.

Verschillen: 

• Geen verschillen tussen mannen en vrouwen.
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48%

18%

17%

14%

11%

7%

11%

Ik vind het mooi

Het past bij mijn kledingstijl

Het hoort bij merken die ik mooi vind

Mijn vrienden/familie dragen het ook

Het is in de mode

Andere reden

Weet ik niet

Wat is de reden dat je bont draagt?
Meerdere antwoorden mogelijk 

(Basis - Draagt bont, n=51)

“Ik heb een vintage bontjas, 

dat draag ik als enige.” 

“Cosplay/re-enactment” 

“Ik heb het en niet 

gebruiken is dom.” 



Dierenleed primaire reden om geen bont te dragen

59% noemt dierenleed als reden om geen bont te dragen. Daarnaast noemt 45% 

dat ze bont niet mooi vinden. 

Ruim een vijfde van Nederlanders (22%) die geen bont (meer) dragen noemt dat 

het te duur is. 

Andere genoemde redenen om geen bont te dragen zijn met quotes 

weergegeven.

Verschillen: 

• Vrouwen noemen vaker dan mannen dierenleed als reden om geen bont te 

dragen (69% vs. 47%). 

• Mannen noemen vaker dan vrouwen dat ze bont niet mooi vinden (50% vs. 

40%), niemand in hun omgeving bont draagt (10% vs. 6%) en dat bont niet in 

de mode is (10% vs. 3%). 
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59%

45%

22%

8%

7%

3%

7%

Vanwege het dierenleed

Ik vind het niet mooi

Het is te duur

Niemand in mijn omgeving draagt
bont

Het is niet in de mode

Andere reden

Weet ik niet

Wat is de reden dat je geen bont draagt?
Meerdere antwoorden mogelijk 

(Basis - Draagt geen bont (meer), n=966)

“Bont was eens voor mijn moeder 

maar niet voor mij.” 

“Is niet meer van deze tijd, 

ben tegen bont.” 

“Je komt het zelden tegen.” 

“Heb het niet nodig om warm te 

blijven dat kan goedkoper.” 

“Ik ben een man, bont is meer 

iets voor vrouwen.” 



Een meerderheid van NL’ers is vóór de verboden
(Circa) driekwart van de Nederlanders is voor een wereldwijd verbod op het 
fokken van dieren voor bont (77%) en voor een wereldwijd verbod op de 

verkoop van bont (75%). 

8% is tegen een wereldwijd verbod op het fokken van dieren voor bont en 10% 

is tegen een wereldwijd verbod op de verkoop van bont. 

Op beide stellingen noemt 15% dat ze hier geen mening over hebben. 

Verschillen: 

• Vrouwen zijn vaker voor een verbod op het fokken van dieren voor bont (83% 

vs. 71%) en een verbod op de verkoop van bont (81% vs. 69%) dan mannen.

• Mannen zijn vaker tegen deze verboden. 
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77%

75%

8%

10%

15%

15%

Een wereldwijd verbod op het fokken van
dieren voor bont

Een wereldwijd verbod op de verkoop van
bont

Hoe denk je over: 
(Basis: Nederlandse bevolking, n=1.017)

Ik ben tegen dit verbod

Ik ben voor dit verbod

Weet ik niet/geen mening



Ruim driekwart vindt doden van dieren voor hun 
vacht onacceptabel
Binnen deze groep van 78% van de Nederlanders vindt 53% het zeer
onacceptabel dat dieren alleen voor hun vacht worden gedood. 25% vindt dit 

onacceptabel. 

17% heeft geen uitgesproken mening over het doden van dieren alleen voor hun 

vacht. 

5% vindt het (zeer) acceptabel dat dieren alleen voor hun vacht worden gedood. 

Dat percentage is even groot als het aantal Nederlanders dat (weleens) bont 

draagt. Het ligt voor de hand om te denken dat dit dezelfde mensen zijn, maar 

de waarheid is genuanceerder. Hoewel Nederlanders die bont dragen het wel 

degelijk vaker acceptabel vinden dat dieren alleen worden gedood voor hun 

vacht, geldt dat zeker niet voor iedereen die weleens bont draagt. 

Verschillen: 

• Vrouwen noemen het vaker ‘zeer onacceptabel’ dat dieren alleen voor hun

vacht worden gedood dan mannen (63% vs. 43%).

• Mannen staan hier vaker neutraal tegenover dan vrouwen (23% vs. 11%) of

vinden dit acceptabel (6% vs. 2%).
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53% 25% 17% 4% 1%

In hoeverre vind je het acceptabel of onacceptabel dat er 
dieren worden gedood alleen voor hun vacht? 

(Basis: Nederlandse bevolking, n=1.017)

Zeer onacceptabel

Onacceptabel

Niet acceptabel, niet onacceptabel

Acceptabel

Zeer acceptabel



Een vijfde is goed op de hoogte van dierenleed
Circa twee derde van de Nederlanders heeft weleens gehoord van dierenleed in 
de bontindustrie, maar is daar niet goed van op de hoogte. 

17% van de Nederlanders is niet bekend met het dierenleed in de bontindustrie. 

Verschillen: 

• Mannen geven vaker dan vrouwen aan dat ze weleens hebben gehoord van 

het dierenleed in de bontindustrie (66% vs. 60%). 

• Nederlanders die goed op de hoogte zijn van het dierenleed in de 

bontindustrie dragen zelf niet minder bont, maar zijn wel vaker voor een 

verbod op het fokken van dieren voor bont of op de verkoop van bont. Ook 

vinden ze het vaker (zeer) onacceptabel dat dieren alleen worden gedood 

voor hun vacht. 
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17% 63% 20%

In hoeverre ben je op de hoogte van het dierenleed in de 
bontindustrie? 

(Basis: Nederlandse bevolking, n=1.017)

Niet mee bekend Weleens van gehoord Goed op de hoogte



Bijlagen



Het auteursrecht op dit rapport ligt bij de opdrachtgever. Voor het vermelden van de naam Motivaction in publicaties op basis van deze rapportage - anders dan 

integrale publicatie - is echter schriftelijke toestemming vereist van Motivaction International B.V. 

Beeldmateriaal

Motivaction heeft datgene gedaan wat redelijkerwijs van ons verwacht kan worden om de rechthebbenden op beeldmateriaal te achterhalen. Mocht u 

desondanks menen recht te kunnen doen gelden op gebruikt beeldmateriaal, neem dan contact op met Motivaction.

Pers- en publicatiebeleid

Het vermelden van de naam van Motivaction in persberichten en/of andere publicaties over door Motivaction uitgevoerd onderzoek is gebonden aan een aantal 

voorwaarden, zoals vastgelegd in ons Pers- en publicatiebeleid.

Overige informatie: 

• Digitaal beschikbare primaire onderzoeksbestanden worden tenminste 12 maanden na afronden van het onderzoek bewaard. 

• Overige onderzoekstechnische informatie en een exemplaar van de bij dit onderzoek gehanteerde vragenlijst is op aanvraag beschikbaar voor de 

opdrachtgever.

Auteursrecht en overige informatie
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http://www.motivaction.nl/contact/pers-en-publicatiebeleid


Motivaction International B.V.

Marnixkade 109F 
1015ZL Amsterdam

Postbus 15262
1001MG Amsterdam

020 589 83 83

info@motivaction.nl

www.motivaction.nl

Weet wat mensen drijft.




