
Amstelveen, 1 oktober 2010 

Betreft: Behandeling afbouw nertsenfokkerij

Aan de leden van de Eerste Kamer,

Dinsdag 5 oktober staat de eerste termijn van de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel 
van SP en PvdA om per 2024 de nertsenfokkerij in Nederland te beëindigen, op de agenda.

Namens de CDON, een coalitie van 23 dierenbeschermingsorganisaties met een 
gezamenlijke achterban van bijna een miljoen leden en donateurs, zou ik u dringend willen 
verzoeken met deze beëindiging in stemmen.

Respect hebben voor het dierenrijk brengt met zich mee dat wij dieren niet lichtvaardig 
mogen exploiteren. Bont is een onnodig modeproduct waar goede alternatieven voor 
bestaan. Dieren te fokken en te doden louter voor hun vacht, valt dan ook in de 21ste eeuw 
niet meer te rechtvaardigen.

Dit wordt weerspiegeld in opinieonderzoek. Onderzoeksbureau CentERdata, verbonden aan 
de Universiteit van Tilburg, hield afgelopen november een representatieve steekproef onder 
de Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder. Op de vraag in hoeverre de respondenten 
het aanvaardbaar vonden dat dieren gebruikt worden voor bont, gaf 60,9% aan dit zeer 
onaanvaardbaar te vinden en 19,4% onaanvaardbaar. In totaal dus 80,3%. Daar staat 
tegenover dat slechts 5% diergebruik voor bont aanvaardbaar vindt en 2,5% zeer 
aanvaardbaar.

Maar uiteraard heeft een verbod grote impact op de nertsenfokkers. Daarom kent het huidige 
wetsvoorstel een ruime afbouwperiode, die zelfs 40% langer is dan wat in de agrarische 
sector geldt als normale afschrijftermijn. Anders gezegd, in het wetsvoorstel zijn de 
verschillende belangen nauwkeurig gewogen, naar normen van redelijkheid en billijkheid.

Tot slot willen we graag benadrukken dat een Nederlands verbod ook internationaal van 
grote betekenis zal zijn.

Mocht u naar aanleiding van het wetsvoorstel nog verdere vragen hebben, dan verwijzen wij 
u graag naar onze lidorganisatie Bont voor Dieren.

Nogmaals aandringend op instemming met het wetsvoorstel, verblijf ik,

Met vriendelijke groet,

Wim de Kok, voorzitter Coalitie DierenwelzijnsOrganisaties Nederland


