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Geachte Voorzitter,
Hierbij ontvangt u de rapportage van de heer J. van Noord, waarin de resultaten zijn
beschreven van zijn onderzoek naar de gevolgen van een verbod op het bedrijfsmatig
houden van nertsen in Nederland. Ik heb de heer Van Noord gevraagd deze studie uit te
voeren, kort nadat in uw Kamer de motie van mevrouw Swildens-Rozendaal c.s. van
1 juli 1999 [Kamerstukken II1998/99, 26 200 XIV, nr. 63] is aangenomen. De rapportage
verschaft een goed inzicht in de sociale en financieel-economische gevolgen van het
uitvoeren van de motie. Tevens wordt ingegaan op de nertsenhouderij in andere landen
en worden voorstellen gedaan over de wijze waarop uitvoering gegeven kan worden aan
de motie.

Ministerie van Landbouw,

Ik ben van mening dat de rapportage waardevol is en bijdraagt aan de discussie over de
toekomst van de nertsenhouderij in Nederland. Ik zal - mede op basis van de rapportage
van de heer Van Noord - weloverwogen mijn beleid nadef formuleren en u daarover zo
spoedig mogelijk informeren.

Natuurbeheer en Visserij
Directie Landbouw
Bezuidenhoutseweg 73
Postadres: Postbus 20401

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
ENVISSERJJ,

2500 EK 's-Gravenhage
Telefoon: 070 - 3786868
Fax: 070 - 3786100
Telegramadres: Landvis
Telex: 32040 Lavinl

mr. L.J. Brinkhorst
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Verantwoording
De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, mr. L.J. Brinkhorst, heeft mij op 12 juli 1999
verzocht om in overleg met de nertsenhouders en de tegenstanders van de bontproductie te
onderzoeken wat de gevolgen zijn van een verbod op het bedrijfsmatig houden van nertsen in
Nederland. Aanleiding voor dit verzoek is de motie van 1 juli 1999 van mevrouw SwildensRozendaal c.s. waarin de regering is gevraagd een groeistop op het bedrijfsmatig houden van
nertsen af te kondigen en maatregelen voor te bereiden om het bedrijfsmatig houden van nertsen
te beëindigen (bijlage). Deze motie is door de Tweede Kamer aangenomen.
Voor dit onderzoek heb ik met diverse mensen gesproken en heb ik relevante Kamerstukken van
de afgelopen jaren geraadpleegd. In deze rapportage doe ik verslag van mijn bevindingen. In dit
verslag vermeld ik tevens hoe uitvoering gegeven kan worden aan de motie.
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Impressie van de gevoerde gesprekken
Om de gevolgen van een algeheel verbod op de nertsenhouderij te onderzoeken heb ik
gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van:
• de Nederlandse vereniging voor Fokkers van Edelpelsdieren (NFE)

• de toeleverende industrie
• het handel en veilingwezen
• de Stichting Bont voor Dieren (BVD) en de Nederlandse vereniging tot bescherming van dieren
(DB)
• de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO-Nederland)
• Rabobank Nederland
• De Landbouw Voorlichting (DLV)
Ook heb ik gesproken met Prof. Wiepkema, emeritus hoogleraar ethologie, Prof. B. Spruijt van het
Interfacultair Centrum Welzijn Dieren en G. Heusinkveld en G. de Jonge van het
Praktijkonderzoek Pluimveehouderij. De verslagen van deze gesprekken zijn in chronlogische
volgorde als bijlage toegevoegd.
De gesprekken verliepen in een constructieve sfeer. Wel overheerste bij de
sectorvertegenwoordigers het gevoel dat hen onrecht werd aangedaan. Mij is gebleken dat de
standpunten tussen de voor- en tegenstanders van de bontproductie fundamenteel verschillen.
Een nadere dialoog over de morele aanvaardbaarheid van de bontproductie lijkt mij daarom weinig
zinvol. Sectorvertenwoordigers zien niets in een afbouw op termijn, omdat dit ook al op relatief
korte termijn zal leiden tot een verslechtering van de concurrentiepositie door het deels wegvallen
van de infrastructuur. De sector maakt zich op voor een juridische strijd en wordt hierin gesteund
door LTO-Nederland. Sectorvertegenwoordigers hebben aangegeven alleen mee te willen werken
aan een houdverbod voor nertsen als de sector snel wordt afgebouwd en de betrokken
ondernemers afdoende financieel wordt gecompenseerd.
BVD en DB denken eveneens dat een snelle afbouw van de nertsenhouderij de beste weg is.
De wetenschappers waarmee ik heb gesproken zijn hoogst verbaasd dat in de motie het welzijn
als een belangrijke overweging wordt genoemd. Zij waarschuwen dat de welzijnsoverwegingen die
in de motie worden genoemd volstrekt onjuist zijn, omdat het houden van nertsen niet tot
onacceptabele welzijnsproblemen leidt. Ook melden zij dat de welzijnsproblemen in de
nertsenhouderij naar verhouding veel minder groot zijn dan bij het houden van kippen, varkens of
andere landbouwhuisdieren.
LTO-Nederland is van mening dat de discussie over de nertsenhouderij op basis van oneigenlijke
argumenten plaatsvindt en zal de NFE daarom steunen in haar verzet. LTO-Nederland
waarschuwt voor een zekere precedentwerking voor de gehele landbouw als de motie wordt
uitgevoerd.
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Uitvoering van de motie
In de motie worden het welzijn van de nerts en het doel van de bontproductie als overwegingen
genoemd om het bedrijfsmatig houden van nertsen te verbieden. De eerste overweging impliceert
dat roofdieren niet gehouden kunnen worden en dat nertsen van nature solitair leven. Beide
implicaties zijn feitelijk onjuist. Diverse soorten roofdieren zijn gedomesticeerd en herhaaldelijk is
vastgesteld dat ook in het wild levende nertsen slechts een deel van het jaar solitair leven.
Overigens wijkt de gehouden nerts qua gedrag en eigenschappen af van zijn in de vrije natuur
levende soortgenoot. De eerste overweging van de motie kan daarom beter buiten beschouwing
worden gelaten.
Uit de motie en de toelichting daarop in het plenaire debat leid ik echter wel af dat de Kamer
worstelt met de vraag of het moreel aanvaardbaar is dat dieren uitsluitend omwille van hun pels
mogen worden gehouden en gedood. Een meerderheid van de Kamer heeft geoordeeld dat dit
niet aanvaardbaar is. Ik adviseer dan ook van uit dat perspectief invulling te geven aan de motie.
Voor de uitwerking van de motie heb ik het volgende onderzocht:
1. de wijze waarop een verbod op het bedrijfsmatig houden van nertsen kan worden gerealiseerd
2. een daarbij passende overgangstermijn voor bestaande bedrijven
3. de noodzaak van een groeistop op het bedrijfsmatig houden van nertsen
4. de juridische haalbaarheid van een verbod.
Verbod OP het bedrijfsmatig houden van nertsen
Overwogen kan worden om het houden van nertsen te verbieden als daartoe door de Raad van
landbouwministers voor de gehele Europese Unie wordt besloten. De kans dat tot een dergelijk
verbod zal worden overgegaan lijkt echter klein, omdat uit het verslag van de Landbouwraad van
19 juli 1999 blijkt dat hiervoor binnen de Europese Unie weinig steun is te verwachten. Navraag bij
de landbouwattaches leverde eenzelfde beeld. Deze optie biedt daarom onvoldoende perspectief
op beëindiging van de nertsenhouderij in Nederland en moet daarom worden ontraden.
Uit de door mij gevoerde gesprekken en de geraadpleegde literatuur is mij duidelijk gebleken dat
het houden van nertsen niet om welzijnsredenen kan worden verboden. Een verbod kan derhalve
niet worden gerealiseerd door wijziging van het Besluit voor productie te houden diersoorten. Dit
besluit is gebaseerd op artikel 34 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (GWWD).Voor
de uitvoering van de motie is het noodzakelijk dat de GWWD wordt gewijzigd. Daarvoor zijn twee
mogelijkheden denkbaar:
1. een verbod opnemen op het houden van nertsen ten behoeve van de bontproductie
2. een algemeen artikel opnemen waarin wordt aangegeven dat middels algemene maatregel van
bestuur (amvb) het houden van dieren kan worden verboden als het productiedoel waarvoor
deze dieren worden gehouden moreel niet aanvaardbaar wordt geacht. Gelijktijdig kan een
amvb worden voorbereid die het houden van dieren ten behoeve van de bontproductie verbiedt.
Optie 2 lijkt mij het meest zuiver. Optie 2 biedt ruimte voor een bredere discussie over de morele
aanvaardbaarheid van productiedoelen in de veehouderij en biedt de mogelijkheid ook andere
productiedoelen te verbieden zonder dat daar een wetswijziging voor nodig is. Optie 2 heeft
daarom mijn voorkeur.
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Overgangstermijnen
Voor bestaande bedrijven kan gedacht worden aan een overgangstermijn waarbij de gedane
investeringen met een grote mate van zekerheid kunnen worden terugverdiend met een redelijke
vergoeding voor arbeid en geïnvesteerd kapitaal.
Uit de bedrijfsinspecties die in december 1998 door de Algemene Inspectie Dienst zijn uitgevoerd,
heb ik afgeleid dat op vrijwel alle bedrijven waar nertsen worden gehouden de implementatie van
het Plan van Aanpak voortvarend ter hand is genomen. In de afgelopen drie jaar is aanzienlijk
geïnvesteerd in verbetering van het welzijn. Op de meeste bedrijven is bovendien geïnvesteerd in
de realisatie van een meer verantwoorde wijze van mestopvang. Uit de gesprekken die ik gevoerd
heb, is mij bovendien gebleken dat op veel bedrijven investeringsverplichtingen zijn aangegaan
voor de implementatie van de tweede fase van het plan van aanpak. Het is mijns inziens dan ook
niet rechtvaardig de nertsenhouderij in minder dan 10 jaar te beëindigen. Bovendien acht ik het
van groot belang dat het welzijn van de gehouden nertsen in de overgangsperiode op een zo goed
mogelijke manier wordt gewaarborgd en wil ik nertsenhouders de gelegenheid geven de afspraken
na te komen die in het Plan van Aanpak nertsenhouderij zijn beschreven. Ik stel daarom de
volgende werkwijze voor:
• bedrijven die het plan van aanpak conform afspraak voor 2005 volledig implementeren, mogen
hun bedrijf tot 2015 voortzetten
• bedrijven die het plan van aanpak voor 2005 niet volledig implementeren, mogen hun bedrijf tot
uiterlijk 2010 voortzetten.
Door deze tweedeling wordt nertsenhouders feitelijk de volgende keuze geboden:
• nu stoppen met investeren in een verdere verbetering van het welzijn, met bedrijfsbeëindiging
in uiterlijk 2010
• doorgaan met investeren in een verdere verbetering van het welzijn, met bedrijfsbeëindiging in
uiterlijk 2015.
Ondernemers die reeds aanzienlijk hebben geïnvesteerd in de verbetering van het welzijn of
bereid zijn dat voor 2005 te doen, wordt hiermee de mogelijkheid geboden hun bedrijfsvoering
langer voort te zetten. Deze werkwijze heeft als bijkomend voordeel dat al snel duidelijk zal
worden welke bedrijven voornemens zijn hun bedrijfsvoering tot 2015 voort te zetten. De
infrastructuur kan zich hierop in een vroeg stadium aanpassen.
Invoeren van een groeistop
Ik adviseer af te zien van de introductie van een groeistop op het bedrijfsmatig houden van
nertsen. Het aantal bedrijven waar nertsen worden gehouden is de laatste jaren afgenomen.
Daaruit leid ik af dat de animo tot nieuwvestiging de laatste jaren zeer gering was. De motie zal dit,
voor zover mogelijk, hebben versterkt. Het is dan ook niet te verwachten dat varkens- of
pluimveehouders hun mestproductierechten zullen aanwenden om nertsen te gaan houden.
Ik verwacht niet dat nertsenhouders op dit moment nog zullen overwegen om hun bedrijven uit te
breiden, ook al kan dat niet volledig worden uitgesloten. Veel nertsenhouders hebben de
afgelopen jaren geïnvesteerd in milieu en welzijn. In een aantal gevallen hebben zij gelijktijdig hun
bedrijven vergroot. Het is niet geheel uitgesloten dat nertsenhouders die het plan van aanpak de
komende jaren volledig implementeren, nog willen uitbreiden. Uit de gesprekken met de NFE leid
ik echter af dat maar weinig bedrijven plannen in die richting hebben.
Samengevat ben ik dan ook van oordeel dat het introduceren van een groeistop weinig
meerwaarde heeft. Bovendien zijn de lasten voor de overheid hoog en ontbreekt een wettelijke
basis. Een groeistop kan daarom zeker niet op korte termijn worden gerealiseerd.
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Juridische haalbaarheid van een verbod op het houden van nertsen
Het in Nederland verbieden van het bedrijfsmatig houden van nertsen acht ik, zoals ik reeds
aangaf, alleen mogelijk middels een wijziging van de GWWD. Een verbod op basis van artikel 34
van de GWWD, zoals de stichting Bont voor Dieren voorstelt, ontraad ik ten zeerste, omdat
herhaaldelijk is vastgesteld dat het houden van nertsen niet tot onacceptabele welzijnsproblemen
leidt. Ik acht de kans dan ook groot dat een dergelijk verbod met succes zal worden
aangevochten. Ik acht het niet mogelijk dat een verbod wordt gebaseerd op artikel 36 of artikel 55
van de GWWD.
Ik acht de kans groot dat een verbod op het bedrijfsmatig houden van nertsen in Nederland zal
worden aangevochten door de NFE en/of individuele nertsenhouders, ongeacht de
overgangstermijnen en de wijze waarop een verbod juridisch vorm wordt gegeven. De NFE heeft
mij gemeld daartoe reeds voorbereidingen te treffen. Of een dergelijke procedure kansrijk is, zal
afhangen van de juridische vormgeving.
Een nationaal verbod op het houden van nertsen is waarschijnlijk niet strijdig met het Europees
recht. Een nationaal verbod op het houden van nertsen zal niet kunnen verhinderen dat er een
vrije handel zal blijven bestaan in pelzen, bont en bontproducten. Een algeheel handelsverbod
acht ik in strijd met de afspraken omtrent een vrij verkeer van goederen en daarom niet mogelijk.
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Gevolgen van een verbod op het houden van nertsen
De gevolgen van een verbod op het houden van nertsen in Nederland kunnen als volgt worden
onderverdeeld:
1. de sociale gevolgen
2. de financieel economische gevolgen
3. de gevolgen voor het dierenwelzijn
Sociale gevolgen
Een verbod op de nertsenhouderij in Nederland zal gepaard gaan met een verlies van 1050
arbeidsplaatsen:
• 600 arbeidsplaatsen op bedrijven met nertsen. In Nederland zijn 200 ondernemers die als
bedrijfshoofd werkzaam zijn. Deze zijn gevestigd op 220 locaties. Naast de bedrijfshoofden
vinden op deze bedrijven circa 300 andere mensen werk (100 gezinsleden en 200 derden) en
vinden seizoensarbeiders voor een deel van het jaar werk (100 arbeidsplaatsen).
• 200 arbeidsplaatsen in de toeleverende industrie. Dit betreft werkgelegenheid bij
voerleveranciers en de leveranciers van stalinrichtingssystemen. Voor het overgrote deel
betreft het arbeid waarvoor een laag opleidingniveau volstaat. Verwacht mag worden dat deze
mensen elders kunnen worden ingezet.
• 250 arbeidsplaatsen in de afnemende en verwerkende industrie. Deze werkgelegenheid zal
overigens maar ten dele verdwijnen. Voor de in Nederland gevestigde internationale
veilinghuizen zullen de gevolgen kleiner zijn dan voor de Nederlandse bonthandel.
Naar schatting staat 20 % van de bedrijven als maatschap te boek, waarbij vader en zoon samen
een maatschap vormen en waarbij de vader ouder is dan 50 jaar. Op eveneens 20 % van de
bedrijven is het bedrijfshoofd ouder dan 50 jaar. Op de resterende 60 % (120 bedrijven) is het
bedrijfshoofd jonger dan 50 jaar.
Met name de ondernemers jonger dan 50 jaar zullen worden gedwongen hun bedrijf te beëindigen
of buiten Nederland voort te zetten.Verwacht mag worden dat voor de ondernemers die in het
buitenland verder willen gaan, met name Polen en andere Oost Europese landen in trek zullen
zijn. Ook de direct omringende landen en Canada en Denemarken komen hiervoor in aanmerking.
Financieel economische gevolgen
Productiewaarde
De nertsenhouderij in Nederland is in vergelijking tot andere lidstaten (met uitzondering van
Denemarken) van relatief grote betekenis, vanwege het grote aanbod pluimveeslachtafval en de
goede infrastructuur.
De bruto productiewaarde van de Nederlandse nertsenhouderij bedraagt 125 tot 150 miljoen
gulden per jaar. Jaarlijks worden 2,5 tot 3 miljoen pelzen geproduceerd. De opbrengst varieert van
ƒ 30,- tot ƒ 70,- per pels, afhankelijk van kwaliteit, vraag en aanbod. De kostprijs per pels,
exclusief de beloning voor arbeid en bedrijfsleiding bedraagt ruim / 36,-.
Investeringen
Gelet op de resultaten van de controles van de Algemene Inspectie Dienst (AID) die in 1998 zijn
uitgevoerd, mag er van uitgegaan worden dat op vrijwel alle bedrijven waar nertsen worden
gehouden tenminste 25 % van de kooien voldoet aan de eisen van het plan van aanpak. Uit de
AID controles blijkt tevens dat het percentage kooien dat aan de nieuwe eisen voldoet op een deel
van de bedrijven hoger is. Naar schatting is 1/3 van de kooien inmiddels aangepast. De totale
kosten hiervan bedroegen 60 miljoen (gemiddeld ƒ 300.000,- per bedrijf).
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In de afgelopen jaren is daarnaast op vrijwel alle bedrijven geïnvesteerd in het plaatsen van
emissiearme mestsystemen. De kosten daarvan bedroegen eveneens 60 miljoen (ƒ 300.000,- per
bedrijf).
Naar schatting is er recent in de gehele sector in totaal voor 120 miljoen geïnvesteerd in milieu en
welzijn. Dit komt overeen met gemiddeld ƒ 210,- per fokteef. Hiervoor zijn leningen afgesloten met
een looptijd van 10 tot 15 jaar. Het is echter niet uitgesloten dat ook leningen zijn afgesloten met
een langere looptijd.
In Nederland zijn drie grotere voerkeukens waar voer voor nertsen wordt gemaakt. Een klein deel
van de bedrijven maakt voer op het eigen bedrijf. Volgens eigen zeggen hebben voerfabrikanten in
de afgelopen driejaar minimaal 25 miljoen geïnvesteerd.
Samengevat is in de afgelopen drie jaar het volgende gëinvesteerd:
• investeringen op nertsenbedrijven (welzijn en milieu): 120 miljoen
• voerkeukens:
25 miljoen
De motie heeft nu al gevolgen voor bedrijven die de inrichting van nertsenbedrijven verzorgen.
Deze bedrijven hebben geanticipeerd op de implementatie van de tweede fase van het plan van
aanpak. De vraag naar gaas is door de motie volledig weggevallen. De bedrijven zitten volgens
eigen zeggen nu al met onverkoopbare voorraden en zijn voornemens schadeclaims bij de
overheid in te dienen.
De nieuwe kooien die al in gebruik zijn, zijn recent aangekocht. In de meeste gevallen kunnen
deze 10 tot 15 jaar worden gebruikt. Ik verwacht dat bij de huidige opbrengstprijzen de gedane
investeringen in 10 jaar zeker zijn terugverdiend. De opbrengstprijzen zijn echter onvoorspelbaar
en worden gekenmerkt door een cyclisch verloop. Het is dan ook zeker niet uit te sluiten dat de
huidige periode zal worden gevolgd door een periode met lagere opbrengstprijzen.
Pluimveeslachterijen en de visverwerkende industrie zullen bij een algeheel verbod hun producten
elders af moeten zetten. Afzet in het buitenland of als grondstof voor diervoeder lijken de meest
aangewezen opties. De kosten hiervan zullen hoger zijn. Schattingen lopen uiteen van 2 tot 5
miljoen per jaar.
Gevolgen voor het dierenwelzijn
Een verbod op het houden van nertsen in Nederland zal mijns inziens een negatieve invloed
hebben op het welzijn van de gehouden nerts. Doordat de motie is aangenomen is er onder
nertsenhouders nu al niet langer de bereidheid om het plan van aanpak verder te implementeren.
De welzijnsverbeteringen die hiermee werden beoogd, worden hierdoor aanzienlijk vertraagd en
op een belangrijk deel van de bedrijven niet meer doorgevoerd.
Ook voor de lange termijn is het effect van een houdverbod op het welzijn van de gehouden nerts
twijfelachtig. Mondiaal gezien zal het houden van nertsen door een Nederlands verbod niet
afnemen. De kans is groot dat de Nederlandse productie zich zal verplaatsen naar landen waar
het dierenwelzijn minder aandacht heeft.
Door een verbod zal ook de in Nederland opgebouwde expertise verdwijnen en zal Nederland
internationaal gezien, geen invloed meer kunnen uitoefenen op het internationale beleid inzake het
welzijn van de gehouden nerts.
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Situatie andere landen
In veel landen binnen en buiten de Europese Unie worden nertsen voor de bontproductie
gehouden. Mondiaal gezien worden er jaarlijks 25 miljoen pelzen geproduceerd. Denemarken is
verreweg de grootste producent van nertsenbont (circa 40 % van de mondiale productie).
Nederland en de USA komen nu nog op een gedeelde tweede plaats met een productie van circa
10 %. Andere producenten zijn de overige Scandinavische landen en in mindere mate Canada,
Frankrijk en Duitsland.
Binnen de EU zijn in veel lidstaten actiegroepen actief, die pleiten voor een algeheel verbod op de
pelsdierhouderij. De pelsdierhouderij staat echter maar bij een beperkt aantal lidstaten op de
politieke agenda. Binnen de EU zal zeer waarschijnlijk geen meerderheid zijn voor een algeheel
verbod op de pelsdierhouderij. Enkele landen hebben aangegeven verbaasd te zijn over de
discussie die zich in Nederland afspeelt.
Opvallend is met name ook de reactie vanuit Denemarken op de discussie die zich in Nederland
afspeelt. In Denemarken wordt de nerts gezien als een landbouwhuisdier, vergelijkbaar met
kippen, varkens en andere landbouwhuisdieren. Volgens de Denen wijkt de gehouden nerts sterk
af van de in het wild levende nerts. Door domesticatie is zijn karakter veranderd van een angstig
dier dat vlucht bij menselijk contact in een dier dat nieuwsgierig en alert reageert. De discussie,
zoals die in Nederland gevoerd wordt, wordt in Denemarken dan ook niet begrepen. De grootste
dierenbeschermingsorganisatie in Denemarken is niet tegen het houden van nertsen en
beschouwt nertsen als gedomesticeerd. Wel pleit deze organisatie voor een verdere verbetering
van het welzijn en is hierover in overleg met de pelsdierhouders.
Binnen veel lidstaten is wel aandacht voor het welzijn van gehouden pelsdieren. In Denemarken
wordt hiernaar onderzoek gedaan. Er is een brede steun voor de aanbevelingen die op 22 juni
1999 in de Raad van Europa zijn aangenomen en waarin huisvestings- en verzorgingseisen zijn
vastgesteld voor diverse pelsdieren, waaronder nertsen. De eisen die aan het houden van nertsen
worden gesteld zijn gebaseerd op het plan van aanpak nertsenhouderij dat de NFE op basis van
de adviezen van prof Wiepkema heeft opgesteld.
Ook buiten de EU is weinig discussie over de aanvaardbaarheid van de bontproductie, ook al zijn
daar wel actiegroepen actief. Alleen in Slovenië is het houden van nertsen niet toegestaan.
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Vergaderjaar 1998-1999

26 200 XIV

Vaststelling van de begroting van de uitgaven en
de ontvangsten van het Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor
het jaar 1999

Nr. 6 3

MOTIE V A N HET LID SWILDENS-ROZENDAAL C S .
Voorgesteld 1 juli 1999
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat nertsen van nature solitair levende roofdieren zijn die
bij bedrijfsmatige productie in hun welzijn worden aangetast;
overwegende, dat het bedrijfsmatig houden van nertsen is gericht op
bontproductie;
overwegende, dat het doel van bontproductie de instandhouding van de
bedrijfsmatige nertsenhouderij niet rechtvaardigt;
verzoekt de regering zo spoedig mogelijk een groeistop op het bedrijfsmatig houden van nertsen af te kondigen;
en verzoekt de regering maatregelen voor te bereiden, teneinde het
bedrijfsmatig houden van nertsen te beëindigen en de Kamer daarover op
korte termijn te berichten,
en gaat over tot de orde van de dag.
Swildens-Rozendaal
Augusteijn-Esser
M. B. Vos
Poppe
Stellingwerf
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Verslag eerste gesprek Nederlandse vereniging van Fokkers van Edelpelsdieren
23 juli 1999
Aanwezig:
dhr. M. Rooijakkers:
dhr. W. Verhagen:
dhr. J. van Noord:
dhr. M. Kool:

voorzitter NFE
secretaris NFE
adviseur ministerie LNV
medewerker LNV

Introductie
De heer van Noord geeft de achtergronden van zijn activiteiten betreffende de nertsenhouderij
weer, de in de Tweede Kamer aangenomen motie en de opdracht van de minister. Het vertrekpunt
van de opdracht is op een verantwoorde wijze uitvoering te geven aan de motie. Aanvullende
randvoorwaarde is dat zowel minister als ministerie van Financiën hebben aangegeven geen geld
beschikbaar te hebben. Vervolgens licht de heer Van Noord zijn werkwijze en planning toe.
Tijdens het gesprek staan twee vragen centraal:
1. Hoe kijkt men aan tegen de uitspraak van de Tweede Kamer?
2. Welke mogelijkheden zijn er om op een fatsoenlijke wijze de motie in te vullen?
Reactie NFE
De heren Rooijakkers en Verhagen geven aan dat vanuit de nertsenhouderij niet wordt
meegewerkt aan de invulling van de motie. Zeker niet in een situatie zonder geld.
De prioriteiten van de sector liggen nu op het juridische vlak. Men wacht concrete voorstellen af en
men is bereid hierover nader te overleggen.
Op dit moment is een goed gesprek feitelijk niet mogelijk omdat NFE met beide uitgangspunten
niet eens is:
• Kamerbeslissing
In 1995 heeft de Tweede Kamer de sector een kans geboden. Deze is door de sector op een
goede manier uitgevoerd. Nu kan men niet om redenen van welzijn de sector verbieden.
• Geen geld beschikbaar
Indien de Kamer vindt dat nertsenhouderij niet acceptabel is, dient men kort en krachtig van
deze sector afscheid te nemen: volledige schadevergoeding en inkomengarantie. Standpunt
NFE: wie breekt, betaalt -> de overheid zal hiervoor moeten betalen.
Een verbod op termijn (= sterfhuisconstructie) werkt volgens NFE niet want:
• Een ondernemer dient continu te investeren in zijn onderneming om concurrerend te blijven.
• De infrastructuur (voerfabrikanten, kooiconstructeurs, financieringsmogelijkheden) verdwijnt
voortijdig waardoor productie in Nederland feitelijk onmogelijk wordt gemaakt (fysiek en
economisch). Voor de resterende bedrijven blijft na verloop van tijd (waarschijnlijk kort nadat
het verbod is afgekondigd) geen infrastructuur in Nederland meer over. De laatste bedrijven
worden geconfronteerd met problemen bij toelevering en kostprijsverhoging.
• De nertsenhouderij dient tevens te voldoen aan milieuregels etc. Hier vloeien tevens
investeringen uit voort die niet meer terugverdiend kunnen worden.
Een verbod op termijn is voor NFE niet bespreekbaar vanwege bovenstaande redenen. NFE is alleen
bereid te praten over voortzetting van de sector of een beëindiging van de sector op korte termijn
met veel geld. Voorts maakt de sector zich op voor een juridische strijd.

NFE akkoord d.d. 13-09-1999
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Verslag eerste gesprek stichting Bont voor Dieren en Dierenbescherming
23 juli 1999
Aanwezig:
dhr. T. Dekker:
dhr. B. Timmerman:
dhr. B. van den Berg:
dhr. Reiling:
mw. M. de Jong:

voorzitter Bont voor Dieren
Bont voor Dieren/Dierenbescherming
beleidsmedewerker Bont voor Dieren
penningmeester Bont voor Dieren
beleidsmedewerker Dierenbescherming

dhr. J. van Noord:
dhr. M. Kool:

adviseur ministerie LNV
medewerker LNV

Introductie
De heer van Noord geeft de achtergronden van zijn activiteiten betreffende de nertsenhouderij
weer, de in de Tweede Kamer aangenomen motie en de opdracht van de minister. Een drietal
vragen zijn tijdens het gesprek van belang:
1. Bereidheid om mee te denken bij de uitwerking van de motie
2. Wat stelt u zich voor bij de wetswijziging
3- Welke termijn is acceptabel bij afschaffing
Bereidheid nadenken uitwerking motie
Indien afbouw van de sector het uitgangspunt is, wordt deze vraag bevestigend beantwoord.
Tijdens de discussie komt de dialoog BvD/DB en de sector nertsenhouderij (NFE) aan de orde.
Vertegenwoordigers van BvD/DB verwachten niets van een dergelijke dialoog. Er is nooit overleg
geweest omdat bontproductie voor BvD/DB geen redelijk productiedoel is. Om principiële redenen
hebben BvD/DB nooit overleg gehad met de nertsenhouderij. Een dialoog kan uitsluitend indien de
afbouw van de sector als uitgangspunt dient.
Wetswijziging
Argumenten voor BvD/DB om een verbod op het bedrijfsmatig houden van nertsen na te streven,
ondanks de beperkingen (t.w. alleen in NL en rest van EU niet, handel in bont blijft mogelijk):
•
bonthandel is reeds sterk teruggebracht;
• verbod geeft uitdrukking aan ethische gevoelens Nederlandse bevolking;
•
verbod in NL geeft stimulans aan de discussie in Europa -> bijdrage meningsvorming,
versnelling discussie.
•
vermindering bontproductie in wereld, overname door andere landen valt mee.
Voorts stelt de delegatie van BvD/DB dat artikel 34 van de GWW een toereikende basis is om tot
een verbod op het bedrijfsmatig houden van de nertsen te komen.
Argumenten:
• Artikel 34 is breder dan alleen welzijn:
0 hanteren van het 'nee-tenzij'-principe;
0 niet alleen verengen naar welzijn, ook intrinsieke waarde meenemen;
0 welzijnsaantasting niet te accepteren gezien het doel van de productie.
• Stel artikel 34 alleen betrekking heeft op welzijn:
0 ieder niveau van welzijnsaantasting kan basis zijn om tot verbod te komen;
0 centrale vraag: aanvaardbaar welzijnsniveau gegeven het productiedoel -» politiek maakt dit
uit.
• Motie hanteert welzijn als hoofdargument:
0 de motie is een verlenging van eerdere discussie over welzijn nertsen;
0 welzijnsvooruitgang is onvoldoende in de ogen van de Kamer;
0 mw. Swildens hanteert welzijn als hoofdargument, andere argumenten zijn nevenschikkend;
0 welzijnsaantasting is te groot in het licht van het productiedoel.
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•

Toetsing rechter:
Bij een verbod zal de rechter alleen toetsen op basis van de toelichting van de minister. Er zijn
voldoende gronden om een verbodsbepaling op het welzijnsargumentte baseren. De suggestie
wordt gedaan om dit laatste ook te doen!!

Termijn van afbouw
Bij een afbouwtermijn is het van belang dat het gaat om een sociaal acceptabele afbouw van de
sector. Op zichzelf hoeft het weinig te kosten, alleen zal de overheid wel actief moeten zijn om
omschakeling te bevorderen en faciliteiten aan te bieden. Bij de vossenhouderij is een periode van
10 jaar geaccepteerd.
Bij de bepaling van de afbouwtermijn speelt:
• aantal ondernemers;
• leeftijdsopbouw ondernemers, met name de opvolging;
• noodzaak om investeringen op andere gronden dan welzijn (zoals milieu) te plegen;
• duidelijke eindtermijn is noodzakelijk om constructies te voorkomen.
Bij de invulling van een afbouwregeling speelt de sociale dimensie een rol, maar is geen
noodzakelijk voorwaarde!! Tevens dient het ondernemersrisico in ogenschouw te worden
genomen, mede gezien de geschiedenis van de politieke discussie. Een gebrek aan geld kan nooit
het argument zijn om een verbod - ook niet op korte termijn - niet door te voeren. Ook de
uitvoering van het Plan van Aanpak rechtvaardigt geen extra claim bij de afwikkeling van de
afbouw.
Slotopmerkingen
Bij de slotopmerkingen wordt opnieuw de noodzaak om met de nertsenhouderij te praten in
twijfel getrokken. Ook bij de invulling van een afbouwplan liggen de standpunten ver uit elkaar. Er
kan alleen met elkaar worden gesproken als het afbouwplan het enige agendapunt is.
De heer Van Noord licht tot slot zijn werkwijze en planning toe:
•
l e ronde gesprekken en tussenrapportage minister;
•
gesprek minister en 2e ronde (gezamenlijke?) gesprekken, 2e helft augustus;
• voorstel minister l e helft september.

BVD/DB akkoord d.d. 05-08-1999
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Verslag gesprek toeleverende en verwerkende industrie
26 juli 1999
Aanwezig:
dhr. J. Verburgt:
dhr. J.R. Akkerman:
dhr. H. Hof:
dhr. R. Leeyen:
dhr. S. Kors:
dhr. P. Schoone:
dhr. S. de Ruiter:

voorzitter coöperatie Flevo
directeur coöperatie Flevo
De Landbouw Voorlichting
Leeyen Farm Equipment
Finnish Fur Sales (FFS) International
Inlevercentrale Copenhagen Fur Centre (CFC)
bestuurder coöperatie Flevo

dhr. J. van Noord:
dhr. M. Kool:

adviseur ministerie LNV
medewerker LNV

Introductie
De heer van Noord geeft de achtergronden van zijn activiteiten betreffende de nertsenhouderij
weer, de in de Tweede Kamer aangenomen motie en de opdracht van de minister. De opdracht is:
hoe kan de motie worden uitgevoerd zonder aanspraak te maken op aanvullende financiële
middelen? De heer van Noord licht zijn procedure en planning toe.
Tijdens het gesprek staan twee vragen centraal:
1. Hoe kijkt men aan tegen de uitspraak van de Tweede Kamer?
2. Welke mogelijkheden zijn er om op een fatsoenlijke wijze de motie in te vullen?
Reactie bedrijfsleven
Het bedrijfsleven geeft zeer nadrukkelijk aan dat de motie niet uitgevoerd kan worden. De sector
moet - gezien de discussie in het verleden - door kunnen gaan.
Vanaf het moment dat de motie is aangenomen, wordt door de toeleverende industrie reeds
schade geleden. Bestellingen worden afgezegd, de fabricage en toelevering van met name kooien
is volledig stil komen te liggen. Een toezegging tot afbouw betekent feitelijk een dode sector.
Algemene opvatting bedrijfsleven: doorgaan of volledige schadeloosstelling.
Een afbouw op termijn is de slechtste optie. Hierbij valt de infrastructuur volledig weg en de sector
wordt vroegtijdig met een koude sanering geconfronteerd.
Presentatie van de heer Akkerman (Coöperatie Flevo)
Pelsdierenvoer in Nederland
• Fabrieken: Coöp. Flevo, Keizersberg BV, Milheeze BV.
• Omzet: totaal 140.000 ton, binnenland 120.000 ton, export 20.000 ton
Flevo +/- 70.000 ton.
• Arbeidsplaatsen: +/- 75Verwerking slachterijen bijproducten
• Pluimvee:
+/- 70.000 ton
• Vis:
+/- 50.000 ton
• Olie, meel etc:
20.000 ton
• Meerwaarde pluimveeslachterijen en visfileerbedrijven: +/- 5 min. gulden
• Milieuvriendelijke verwerking
• Gevolgen motie 1/7/QQ 'Verbod op pelsdierenhouderii'
• Toeleveringsindustrie is verlamd
• Koude sanering reeds voelbaar
• Uitstel investeringen, incl. milieu-investeringen
Voer:
omzet gegarandeerd tot pelstijd
inkrimping bedrijfstak -> minder dieren -> minder voer
kostprijsverhogend of verliesgevend
• korte termijn denken gaat overheersen, negatieve spiraal
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Investeringen bii voerfabrikanten gedurende de laatste 4 jaren
• Flevo:
vriescellen, nieuwe fabriek, Farm Service
• Keizersberg:
voerfabriek, toeleveringsbedrijf
• Milheeze:
vriescellen, revisie/vervanging machines
• Transporteurs:
bulkwagens, specialistisch vervoer
• Minimaal 25 min, gulden investering in:
betere hygiëne, hogere voederkwaliteit, aangepaste voederrecepten
Afbouw Pelsdierhouderij
• Waarde fabrieken wordt minimaal (2 in buitengebied)
• Afbraakprijzen door verminderde omzet
• Voortijdig verdwijnen infrastructuur
• Vervroegd personeelsverloop
• Duurdere inkoop vanwege gebrek vertrouwen toeleverende bedrijven
• Geen vertrouwen banken
Conclusie:
Afbouw - onmogelijk, onbespreekbaar en leidt tot grote verliezen
Het is doorgaan of schadeloos stellen!!
Discussie naar aanleiding van presentatie
• Afbouw van bijvoorbeeld 15 jaar is onmogelijk:
0 versnelde afbouw infrastructuur en personeelsverloop
0 welke prijs wordt gegarandeerd?
0 hoe gaat de voerleverantie voor de gehele periode eruit zien?
0 investeringen - voor zover niet nodig - worden stopgezet
0 hoe om te gaan met af te breken gebouwen (asbest e.d.)?
0 hoe wordt de financiering gegarandeerd?
• Sinds 1 juli ondervindt de heer Leeyen direct de gevolgen van de motie die in de Tweede Kamer
is aangenomen. De activiteiten zijn volledig stilgelegd. Schade loopt in de miljoenen. Snel
duidelijkheid is noodzakelijk. Ditzelfde geldt overigens tevens voor het onderdeel Farm Service
van coöperatie Flevo.
• Bij f 100,- per Nederlander voor sanering van de sector is het probleem opgelost.
Presentatie van de heer Kors
Globale afzetstructuur Nederlandse nertsproductie q8/qq
70% veilingafzet, 30% handel. Veilinghuizen ondersteunen in sterke mate de productie.
Gemiddelde prijs nerts iq8q - ïgqq
• 88/89 - 94/95: variërend tussen 27 en 44 gulden (marginale jaren)
• 95/96 - 97/98: variërend 52 en 63 gulden (zeer goede jaren)
• 98/99: 35 gulden
Noodzakelijke investeringen (welzijn en milieu) vielen samen met goede jaren.
Afzetgebieden voor nerts. FFS 93/q4 - q8/qq
50 tot 65 % binnen EU (m.n. Italië, Griekenland en Duitsland). Overige deel met name Zuid-Oost
Azië en Noord-Amerika.
Mondiale consumptie nertsenpelzen ïqqo - iqq8
In 1998 ca. 50% stijging t.o.v. 1993 (van ruim 20 naar 30 min. nertsenpelzen).
Omzet Nederlandse nertsenproductie in guldens
Jaarlijks ca. 125 min. gulden (afhankelijk van de opbrengstprijzen).
Discussie naar aanleiding van de presentatie
• Stijging pelzenproductie (van ca. 2,4 naar 2,7 min. pelzen) bij dalend aantal bedrijven
• Werkgelegenheid afzetstructuur: 30 - 50 mensjaren
• Totale werkgelegenheid: 700 (?) arbeidsplaatsen structureel en 300 - 500 (?) seizoensarbeid

akkoord aanwezigen d.d. 06-09-1999
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Gesprek wetenschap en onderzoek
3 augustus 1999
Aanwezig:
dhr. P. Wiepkema:
dhr. G. Heusinkveld:
dhr. G. de Jonge:

emeritus hoogleraar ethologie
directeur Praktijkonderzoek Pluimveehouderij 'Spelderholt'
onderzoeker nertsen (Spelderholt)

dhr. J. van Noord:
dhr. M. Kool:
dhr. T. van Kerkhof:

adviseur ministerie LNV
medewerker LNV
medewerker IKC-Landbouw van LNV

Introductie
De heer van Noord geeft de achtergronden van zijn activiteiten betreffende de nertsenhouderij
weer, de in de Tweede Kamer aangenomen motie en de opdracht van de minister. De opdracht is:
hoe kan de motie worden uitgevoerd zonder aanspraak te maken op aanvullende financiële
middelen? Vervolgens licht de heer Van Noord zijn werkwijze en planning toe.
Reactie op de motie
De heer Wiepkema vindt het vanuit de biologie geredeneerd een vreemde motie. De woorden
'solitair levende dieren' voegen niets toe aan de motie. Het suggereert dat roofdieren niet voor
productiedoeleinden kunnen worden gehouden (gedomesticeerd), hetgeen wetenschappelijk
onjuist is. Een sprekend tegenvoorbeeld zijn fretten, die feitelijk gedomesticeerde bunzingen zijn.
In algemene zin is het houden van nertsen niet moeilijker dan het houden van varkens, kippen, etc.
De reden om de motie uit te voeren kan alleen een etnische zijn: we willen geen bontproductie
meer in Nederland. Na uitvoering Plan van aanpak is er geen sprake van een onaanvaardbaar
welzijnsniveau, zeker als dit met andere bestaande vormen van (intensieve) veehouderij wordt
vergeleken. Overigens blijven aanpassingen in het houden van nertsen noodzakelijk om de
welzijnsaantasting tot een minimum te reduceren.
Bedrijfsmatig houden van dieren betekent altijd een vorm van welzijnsaantasting. De lijn bij
(wetenschappelijk) onderzoek naar welzijn van gedomesticeerde dieren is:
1 . Herkennen van welzijnsaantasting
Waaruit valt af te leiden dat de dieren een bepaald niveau van welzijn hebben of juist niet? Dit
valt bijvoorbeeld af te leiden uit de mate van abnormaal gedrag.
2. Wat is onaanvaardbaar of niet?
Hierbij is de mate waarin bepaalde (ongewenste) verschijnselen voorkomen van belang. Een
bepaalde niveau mag voorkomen afhankelijk van het productiesysteem. Destijds is bij
nertsenhouderij vastgesteld dat mogelijkheden waren om tot aanvaardbaar welzijnsniveau te
komen en de nertsen met voldoende welzijn te houden.
Stilleggen lopend onderzoek
Gevolgen voor onderzoek indien voor afbouw van de sector op termijn wordt gekozen:
• lopend onderzoek wordt stilgelegd;
• onderzoek naar verdere welzijnsverbetering gaat niet door:
0 vraagstuk over watervoorziening: aanwezigheid zwem- en viswater?
0 verdere kooiverrijking
0 andere vormen van huisvesting
• geen participatie in Europees onderzoek:
voorbereidingen voor een gezamenlijk Europees onderzoek lopen, met name gericht op
watervoorziening.
Slotopmerkingen
• Griekenland ontvangt waarschijnlijk van de EU subsidie om nertsenhouderij te ontwikkelen. LNV
zal dit nagaan.
• Als we in Nederland geen bontproductie willen, wat doen we eraan om het elders verboden te
krijgen?ln de landen waar het echt om gaat (Scandinavië) krijg je alleen gehoor als je zelf het
probleem op een bepaalde wijze weet op te lossen.
• Gewezen wordt op het gevaar van een eenzijdig nationaal verbod; het betekent dat Nederland
internationaal volledig buiten de discussie over welzijnsverbeteringen wordt gezet.
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een verbod op het houden van pelsdieren in Nederland zal bovendien tot gevolg hebben dat de
bontproductie zich zal verplaatsen naar andere landen waar minder aandacht is voor het
welzijn van dieren. Een Nederlands verbod zal daarom de facto een verslechtering van het
welzijn van de gehouden nerts veroorzaken.

Heusinkveld akkoord d.d. 31-08-1999
Wiepkema akkoord d.d. 07-09-1999
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Verslag gesprek met Nederlandse Vereniging van Pelterijenfabrikanten en Groothandelaren
in Bontvellen.
9 augustus 1999
Aanwezig:
Mw Oudenaller en dhr Morsink
dhr J. van Noord
dhr M. Kool en dhr J.L. Koole

voorzitter en secretaris van bovengenoemde vereniging
adviseur van het ministerie van LNV
medewerkers LNV.

Introductie
De heer van Noord geeft de achtergronden van zijn activiteiten betreffende de nertsenhouderij
weer, de in de Tweede Kamer aangenomen motie en de opdracht van de minister. Het vertrekpunt
van de opdracht is op een verantwoorde wijze uitvoering te geven aan de motie. Aanvullende
randvoorwaarde is dat zowel minister als ministerie van Financiën hebben aangegeven geen geld
beschikbaar te hebben.
Tijdens het gesprek staan twee vragen centraal:
1. Hoe kijkt men aan tegen de uitspraak van de Tweede Kamer?
2. Welke mogelijkheden zijn er om op een fatsoenlijke wijze de motie in te vullen?
Reactie van mevrouw Oudenaller en de heer Morsink
Mevrouw Oudenaller merkt op de Nederlandse vereniging van pelterijfabrikanten en
groothandelaren in bontvellen nauw is gelieerd aan het Nederlands Bont Instituut.
De vereniging is opgericht op 8 oktober 1916. Bij de vereniging zijn 5 bedrijven aangesloten.
Precieze gegevens over de gezamenlijke omzet en het aantal arbeidsplaatsen ontbreken. Eén van
de bedrijven heeft een omzet van gemiddeld 500.000 pelzen per jaar. Op dit bedrijf worden naar
schatting 10 arbeidsplaatsen ingenomen door handel in nertsen pelzen.
De handel in Nederlandse pelzen verloopt globaal als volgt:
• 75 tot 80 % via veilinghuizen
• 20 tot 25 % via Nederlandse handelaren.
Volgens Oudenaller en Morsink neemt afzet van bont laatste jaren toe, met name de afzet naar
Zuid Europese landen groeit. De Nederlandse productie zal, bij een eenzijdig Nederlands verbod,
zeker worden overgenomen door andere landen. Waarschijnlijk door Frankrijk en Polen. Een
Nederlands verbod op het houden van nertsen zal tevens het einde betekenen voor de
Nederlandse handel.
Volgens Oudenaller en Morsink is de motie zonder financiële compensatie niet op een fatsoenlijke
manier in te vullen. Een overgangstermijn van 10 jaar is zeker te kort. Ëen verbod op termijn is
vergelijkbaar met een koude sanering, omdat:
• dit verstrekkende gevolgen zal hebben voor de infrastructuur
• er geen perspectief meer voor ondernemers is
Oudenaller en Morsink waarschuwen voor een overgangstermijn van 10 jaar, omdat dit in feite zal
betekenen dat de sector na 4 of 5 jaar zal ophouden te bestaan. Hiermee gaat een enorme
kapitaalsvernietiging gepaard.
Oudenaller en Morsink verwachten dat een beëindiging van de nertsenhouderij in Nederland tot
grote financiële schade zal leiden voor de Nederlandse pelterijenhandel. Ook het imago van
Nederland in de internationale pelterijhandel zal verslechteren.

Oudenaller en Morsink akkoord d.d. 02-09-1999
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Verslag gesprek met de heer W. Thus, adviseur landbouw van Rabobank Nederland
12 augustus 1999
Aanwezig:
dhr. W.J.M. Thus:
dhr. J. van Noord:
dhr J.L Koole:

Rabobank Nederland
adviseur ministerie LNV
medewerker LNV

Introductie
De heer van Noord geeft de achtergronden van zijn activiteiten weer, geeft een korte toelichting
op de inhoud van de in de Tweede Kamer aangenomen motie en op de opdracht van de minister.
Zijn opdracht is: hoe kan de motie worden uitgevoerd zonder aanspraak te maken op aanvullende
financiële middelen?
De heer van Noord ligt vervolgens de procedure toe:
•
eerste ronde gesprekken met belanghebbenden en deskundigen. Naar aanleiding daarvan is
een tussenrapportage opgesteld en aan de minister aangeboden
•
op korte termijn zal in gesprek van Noord hierover met minister overleggen
• voor zover nodig zal een 2e ronde gesprekken volgen in de 2e helft augustus
•
i e helft september zal van Noord eindrapportage aan minister aanbieden.
Doel van het gesprek is om meer inzicht te krijgen in de financieringsstructuur van
nertsenbedrijven. De berekening van het IKC-Landbouw kan daarbij als leidraad dienen.
Reactie op de motie
Voor nader in te gaan op de financieringsstructuur van nertsenbedrijven, wil de heer Thus graag
eerst zijn visie geven op de motie:
De motie is volgens de heer Thus zeer rigide. Thus waarschuwt voor precedentwerking naar
andere landbouwsectoren, zowel inhoudelijk (andere diersoorten) als procesmatig. Binnen
Rabobank Nederland is de probleemaanpak in de nertsenhouderij juist regelmatig gebruikt als een
voorbeeld van een wijze waarop overheid en sector samen een oplossing zoeken. Met een goede
communicatie onderling en nakoming van de afspraken is meer te bereiken dan een eenzijdige
regelgeving (overleg-model versus confrontatie-model). Juist deze sector heeft zelf hard gewerkt
aan verbetering van welzijn op basis van wetenschappelijke inzichten. Ook is de sector, zoals ook is
geconcludeerd in de brief van de minister van LNV van 05-02-1999, de gemaakte afspraken met de
overheid nagekomen. Thus concludeert daarom dat er sprake is van een bijzondere wending van
het in gang gezette veranderingsproces waar de sector nu in terecht is gekomen.
Thus vindt de insteek van de minister van LNV correct. Het is ook in zijn ogen belangrijk eerst goed
na te gaan wat de sociale en financieel economische gevolgen zijn alvorens een definitief besluit te
nemen.
Financieringsstructuur nertsenbedrijven
Door de heer Thus is het volgende naar voren gebracht:
Opbrengstprijzen
• de afgelopen jaren hebben zich gekenmerkt door een grote variatie in opbrengstprijzen. Met
name in het begin van de negentiger jaren waren de prijzen laag. De afgelopen jaren waren de
prijzen relatief goed, maar de prognoses voor dit jaar zijn minder. Thus schat in dat de hoge
prijzen van de afgelopen jaren wel eens gevolgd kunnen worden door lagere prijzen de
komende jaren. Ook de opbrengstprijzen van de pelzen kennen een cyclisch verloop.
Investeringen
• In de afgelopen vier jaar is fors geïnvesteerd in reguliere vervanging stalinventaris, verbetering
mestopvang en in nieuwe kooien als gevolg van implementatie plan van aanpak. Bij
nieuwbouw kunnen de totale investeringen snel oplopen tot 1000,- per fokteef. Meerdere
bedrijven hebben in de afgelopen 5 jaar voor circa 2 miljoen geïnvesteerd. Veel
pelsdierenhouders zitten in een gepland investeringstraject. Een aantal basis-kosten voor de
investeringen van de komende jaren zijn gemaakt. Ter realisatie van een goede bedrijfsvoering
moeten de plannen worden afgerond.
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•

De looptijd van de financiering is de laatste jaren gestegen, in lijn met de langere
afschrijvingstermijnen. Ten opzichte van het verleden wordt nu geïnvesteerd in degelijke
huisvesting. Hallen versus sheds, betonnen mestopslag, roestvrij-stalen kooien etc. Ook om de
gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken is de aflossingstermijn soms verlengd. Vijftien jaar
is niet ongebruikelijk.
• Thus verwacht dat de terugverdientijd van de investeringen die de laatste jaren zijn gedaan op
veel bedrijven circa 15 jaar zal bedragen. Opbrengstprijzen zijn hierop sterk van invloed.
Berekeningen IKC-L
• de schatting in de IKC-L berekening dat op circa 95 % van de bedrijven is geïnvesteerd in
toepassing van emissie arme huisvesting lijkt hoog. Precieze cijfers heeft Rabobank Nederland
echter ook niet voorhanden.
• Thus adviseert om via gegevens uit het Borgstellingsfonds na te gaan welke bedragen met
zekerheidstelling van het BF de laatste jaren zijn geïnvesteerd.
• Thus verwacht dat de geïnvesteerde bedragen, zoals het IKC-L die noemt, te laag zijn (zowel
milieu investering als welzijnsinvestering). Met name een aantal rand-investeringen als
erfverharding, mestkanalen, opslagruimten, pelserij, etc. zijn vaak meegenomen in de
bedrijfsplannen.
• Thus adviseert contact te zoeken met accountantskantoor ABAB (Tilburg) om meer inzicht te
krijgen in opbouw van de vaste kosten. Dit kantoor heeft in het verleden een brochure
uitgebracht over de financiële resultaten van pelsdierenhouders.
Verhouding eigen/vreemd vermogen
• Thus geeft aan dat het voor de berekening van de schadecompensatie voor de
pelsdierenhouders niet relevant is of de investeringen met vreemd of eigen vermogen zijn
gefinancierd. Beide vragen een gelijke behandeling.
• Thus vindt het moeilijk om de verhouding eigen/vreemd vermogen voor de sector aan te geven.
De taxatiegrondslag en de omgevingsfactoren van de sector zijn sterk bepalend. Daarnaast zijn
er grote variaties per bedrijf. Het aandeel vreemd vermogen is de laatste jaren fors
toegenomen. Vele bedrijven hebben én geïnvesteerd in welzijn, én in milieu én in
bedrijfsontwikkeling. Deze drie tezamen hebben de financiële solvabiliteit van de bedrijven
aangetast, terwijl het wel investeringen betreffen die gericht zijn op de continuïteit op de
langere termijn.
Overgangstermijn
• Thus waarschuwt voor de effecten van een afbouw op termijn. De afschrijvingstermijnen van de
diverse activa lopen niet gelijk af. Deels doordat de meeste bedrijven stapsgewijs hebben
geïnvesteerd. Deels door de variatie in afschrijvingstermijn van de activa (gebouwen en
inrichting: 30 jaar versus 10-15 jaar). Een eventuele afbouw op termijn houdt in een geleidelijke
staking van het bedrijf. Bedrijfseconomisch geeft dit knelpunten. Ook sociaal ontstaan naar
verwachting problemen. Om de investeringen terug te kunnen verdienen moeten de
gecalculeerde resultaten worden behaald. Produceren in een bedrijfstak die stervende is leidt
tot tanende motivatie. Temeer ook daar uit de periferie van de sector ook geen stimulerende
werking meer uitgaat. Dit zal voor bedrijven die zo lang mogelijk willen produceren
kostprijsverhogend werken. Veel bedrijven zullen moeten blijven produceren om gedane
investeringen terug te verdienen. Ook noodzakelijke vervangingsinvesteringen zullen uitblijven
en het risico is aanwezig dat de dynamiek uit de sector verdwijnt.

Thus akkoord d.d. 08-09-1999
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Verslag tweede gesprek stichting Bont voor Dieren en Dierenbescherming
25 augustus 1999
Aanwezig:
dhr. T. Dekker:
dhr. B. Timmerman:
dhr. B. van den Berg:
mw. M. de Jong:

voorzitter Bont voor Dieren
Bont voor Dieren/Dierenbescherming
beleidsmedewerker Bont voor Dieren
beleidsmedewerker Dierenbescherming

dhr. J. van Noord:
dhr. H. Koole:

adviseur ministerie LNV
medewerker LNV

Opening
De heer Van Noord heet allen welkom en wil bij de opening twee onderwerpen aan de orde
stellen:
• de brief die de Stichting Bont voor Dieren (BVD) op 25 juli aan de minister van LNV heeft
verzonden, met het verzoek om een onderhoud. De Minister heeft de heer Van Noord gemeld
dit niet het juiste moment te vinden om met vertegenwoordigers BVD over de nertsenhouderij
te praten. De minister wil eerst rapportage van de heer Van Noord afwachten. De heer Van
Noord is niet voornemens zijn eindrapportage met derden te bespreken en zal eindrapport
alleen aanbieden aan de minister. Het is aan de minister om vervolgens te bepalen hoe hij met
het eindrapport wil omgaan. De minister heeft al gemeld het eindrapport aan de Kamer te
zullen zenden.
• de heer Van Noord deelt mee dat hij voor zijn onderzoek een gezamenlijk gesprek met BVD en
NFE niet zinvol acht omdat de standpunten over de nertsenhouderij ver uiteen liggen.

Verslag gesprek 23 juli 1999
BVD heeft al eerder per fax laten weten met het verslag te kunnen instemmen. De heer Van Noord
vraagt om een nadere onderbouwing van de opmerking van BVD dat vraag naar bont de laatste
jaren is afgenomen. BVD zal informatie toezenden.

Tussenrapportage
Naar aanleiding van de eerste gespreksronde en het literatuuronderzoek heeft de heer van Noord
een tussenrapportage opgesteld en aan de minister aangeboden. De heer van Noord doet hiervan
verslag. Zijn belangrijkste conclusies zijn:
• motie is slordig opgesteld
• een verbod op het houden van pelsdieren op EU niveau is niet haalbaar
• een nationaal verbod kan niet op artikel 34 van de GWWD worden gebaseerd, omdat er geen
sprake is van een onacceptabele welzijnsaantasting. Bovendien zou een verbod op basis van
artikel 34 juridisch gezien uitermate risicovol zijn, gezien eerdere wetenschappelijke uitspraken
en de beslissingen die daarop zijn gebaseerd.
• een nationaal verbod ook niet op 36 of 55 van de GWWD worden gebaseerd
• een nationaal verbod is alleen mogelijk door wijziging van de GWWD. Daarbij zijn twee opties
denkbaar:
1. een verbod opnemen op het houden van dieren tbv de bontproductie
2. een bepaling opnemen dat vormen van veehouderij in NL alleen worden toegestaan
nadat ethisch is getoetst of productiedoel moreel aanvaardbaar is
• voor de termijn waarop de nertsenhouderij moet worden afgebouwd denkt de heer Van Noord
aan twee mogelijkheden. Nertsenhouders krijgen de mogelijkheid om :
1. het "plan van aanpak" volgens oorspronkelijke planning voor 2005 volledig te
implementeren, waarna zij hun bedrijfsvoering nog 10 jaar mogen voortzetten

ai

•

2. het plan van aanpak niet verder te implementeren, waarbij bedrijf in 2010 moet sluiten
een groeistop is alleen mogelijk middels introductie van productierechten. Van Noord geeft
daar niet de voorkeur aan omdat dit een relatief zware maatregel is, die een wetswijziging
vereist.

Reactie en discussie
BVD is het niet eens met de conclusie van de heer Van Noord dat artikel 34 van de GWWD niet als
basis kan dienen voor een verbod op de nertsenhouderij. Volgens BVD geeft de motie duidelijk
weer dat een meerderheid van de Kamer vindt dat het welzijn van nertsen wordt aangetast. Deze
welzijnsaantasting is onaanvaardbaar gegeven het doel waarvoor deze dieren worden gehouden.
Van Noord meldt dat ook de Kamer niet zo zeker is van de juridische basis waarop een verbod zal
moeten worden gebaseerd. Swildens denkt dat artikel 36 een goede basis is. Volgens van Noord is
dit onjuist. Andere woordvoerders geven aan het houden van nertsen om ethische redenen
onaanvaardbaar te vinden en dat de nertsenhouderij daarom moet worden verboden.
BVD herhaalt dat zij het oneens is met de conclusie van de heer Van Noord dat artikel 34 geen basis
biedt om het houden van nertsen te verbieden. BVD zal zich echter niet verzetten tegen een
wetswijziging die tot doel heeft de nertsenhouderij in Nederland te verbieden.
BVD heeft een voorkeur voor een wetswijziging waarin de mogelijkheid geboden wordt om
vormen van veehouderij aan een ethische toets te onderwerpen, omdat daarmee een goede basis
wordt gecreëerd om een brede discussie te voeren over de maatschappelijke aanvaardbaarheid van
diverse vormen van veehouderij. Voorwaarde is wel dat een houdverbod voor nertsen hierdoor
geen vertraging mag ondervinden.
Volgens BVD is een overgangstermijn van 10 jaar op zich niet ongebruikelijk, ook al heeft BVD
geen inzicht in onderbouwing van deze termijn. BVD zal zich niet verzetten tegen deze termijn.
BVD kan instemmen met voorstel dat bedrijven hun activiteiten mogen voortzetten tot 2015, als zij
voor 2005 het plan van aanpak volledig hebben geïmplementeerd. BVD merkt op dat
nertsenhouders die reeds hebben geïnvesteerd in de tweede en derde fase van het plan van
aanpak, dit voor eigen risico hebben gedaan.
BVD adviseert de heer Van Noord om na te gaan op welke manier de groeistop voor de
chinchillahouderij is gerealiseerd en om na te gaan of een vergelijkbare werkwijze kan worden
toegepast.

BVD akkoord d.d. 07-09-1999
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Dhr. J. van Noord
P/a het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Directie Landbouw, dhr. H. Koole
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
fax 070-3786161
Amsterdam, 6 september 1999
Betreft uitvoering motie Swiidens nertsenfokverbod
Geachte heer Van Noord,
Hierbij delen wij u mee dat wij kunnen instemmen met het verslag van ons gesprek van 25
augustus jl.
Tijdens het gesprek heeft u ons geschetst wat mogelijk uw advies aan de minister gaat worden. .
Wij hebben toen slechts een eerste reactie gegeven met de mogelijkheid hier na nader beraad op
terug te komen. Dat willen wij hierbij ten aanzien van een tweetal zaken doen.
Wij delen u in de eerste plaats mede dat wij een termijn voor afbouw van de nertsenhouderij van
15 jaar, tot uiterlijk 2015, rijkelijk lang vinden. Het Plan van Aanpak biedt voor een dergelijke
lange termijn ons inziens geen valide argument.
Wat de wetswijziging betreft merken wij het volgende op. De Minister van Landbouw zei tijdens
het Algemeen Overleg met de Vaste Kamercommissie voor Landbouw op 1 juli jl. dat voor een
nertsenfokverbod mogelijk een wijziging van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren nodig
is. Naar aanleiding hiervan hebben wij juridisch advies hierover gevraagd.
In de beide gesprekken met u over de uitvoering van de motie Swiidens stelde ook u dat voor een
nertsenfokverbod een wetswijziging nodig is. Het door ons ingewonnen juridisch advies
onderschrijft wat wij ook steeds tegen u gezegd hebben, dat een wetswijziging niet nodig is,
omdat het zeer goed mogelijk is op basis van de huidige wet tot een verbod te komen. Deze
onderbouwing van ons standpunt willen wij u niet onthouden. Een dezer dagen sturen wij u het
door ons ingewonnen juridisch advies. Wij verzoeken u dit bij uw advies aan de minister over de
uitvoering van de motie Swiidens te betrekken. Wij zullen dit advies ook rechtstreeks aan de
minister sturen.
Hoogachtend
en met vriendelijke groet,
Stichting Bont voor Dieren
>
Drs. A.J. Dekker, voorzitter
Bont voor Dieren komt op voor pelsdieren
en
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Verslag gesprek met prof. B. Spruijt van het ICWD
26 augustus 1999
Aanwezig:
prof. B. Spruijt
dhr. J. van Noord:
dhr. H. Koole:

hoogleraar Interfacultair Centrum Welzijn Dieren
adviseur ministerie LNV
medewerker LNV

Opening
De heer Van Noord dankt de heer Spruijt voor zijn bereidheid om dit gesprek te voeren en voor de
ontvangst op het ICWD te Utrecht.
Resultaten van bevindingen tot nu toe
De heer Van Noord ligt kort de opdracht toe die hij van de minister van LNV heeft aanvaard en doet
verslag van zijn bevindingen. De heer Van Noord geeft aan dat zijns inziens:
• een nationaal verbod niet op artikel 34 van de GWWD kan worden gebaseerd, omdat er geen
sprake is van een onacceptabele welzijnsaantasting.
• een nationaal verbod ook niet op 36 of 55 van de GWWD worden gebaseerd
• een nationaal verbod is alleen mogelijk door wijziging van de GWWD. Daarbij zijn twee opties
denkbaar:
1. een verbod opnemen op het houden van dieren tbv de bontproductie
2. een bepaling opnemen dat vormen van veehouderij in NL alleen worden toegestaan
nadat ethisch is getoetst of productiedoel moreel aanvaardbaar is
Reactie en discussie
Opmerking Spruijt vooraf
De inspanningen op het terrein van welzijn van nertsen en het verrichtte onderzoek om het succes
van deze inspanningen aan te tonen, lijken in de discussie nauwelijks een rol te spelen.
Spruijt betreurt dit omdat dit tot een herhaling van zetten leidt, zie eerdere rapporten, brieven en
e-mails. Ook een gelegenheid om de vaste kamercommissie persoonlijk een en ander voor te
leggen is niet gerealiseerd.
Voortdurend worden bevindingen genegeerd en onjuiste argumenten aangevoerd.
De nerts is geen 100% solitair levend dier. Semi-solitair levende roofdieren kunnen wel degelijk
gehouden worden, denk aan de kat en de fret. Domesticatie is wetenschappelijk niet duidelijk
omschreven en is geen voorwaarde voor welzijn. Aanpassing (Domesticatie) aan intensieve vormen
van houderijen heeft nauwelijks plaats gevonden. Onderzoek heeft aangetoond dat
welzijnsverbeteringen bij nertsen wel degelijk te realiseren zijn. Reeds eerder heeft Spruijt naar
voren gebracht dat het onjuist is om alleen het houden van nertsen om welzijnsredenen te
verbieden. Bij diverse andere gehouden diersoorten is de welzijnsproblematiek veel groter
(varkens, pluimvee, handel in exotische dieren).
Uit het gedeeltelijk negeren van bevindingen en het herhaald voorkomen van pertinente
onjuistheden, kan de conclusie getrokken worden, dat deze feiten blijkbaar op gespannen voet
staan met een mening, die op andere overwegingen is gebaseerd; dit kunnen morele
overwegingen zijn of emotionele reacties.
Welzijn van dieren kan niet door regelgeving alleen afgedwongen worden, maar wel gestimuleerd;
het is een brede maatschappelijke beweging, die de houding van mensen ten aanzien van dieren
wil verbeteren. Om een dergelijke andere houding - ook ten aanzien van de eigen troeteldieren -te
bewerkstelligen -is consistentie in beleid belangrijk.
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De overheid hoort op een dergelijk terrein tot consistente normen te komen als de maatschappij
daarom vraagt, ook al doet zij (de maatschappij) dit in de vorm van wisselende emotionele reacties.
Voorstel tot wijziging van de GWWD
Spruijt is het eens met de conclusie van Van Noord dat een wijziging van de GWWD noodzakelijk is
om de motie uit te voeren. Een wetswijziging waarbij de mogelijkheid wordt gecreëerd om het
houden van dieren aan een ethische toets te onderwerpen is volgens Spruijt een zuivere
benadering en zou recht doen aan het gegeven dat morele overwegingen impliciet een rol spelen
in de discussie.
Spruijt stelt: bij een ethische toetsing van het houden van dieren dient een afweging te worden
gemaakt tussen het nut van de mens en het nadeel voor het dier. Deze afweging moet ook worden
gemaakt voor zowel de landbouwhuisdieren als de gezelschapsdieren. Eenzelfde systematiek
wordt al toegepast bij het gebruik van proefdieren en het toepassen van biotechnologie bij dieren.
Voor een geloofwaardig beleid dat op den duur kan rekenen op een draagvlak is dit een vereiste.
Bovendien is het welzijn van dieren op den duur niet gebaat bij een grillig beleid dat gebaseerd is
op de soms tegenstrijdige emoties, die de maatschappelijke reacties ten aanzien van dieren
kenmerken.
Het maatschappelijk signaal is immers duidelijk: er moet meer aandacht aan dierenwelzijn
geschonken worden. Een ander maatschappelijk gegeven is ook duidelijk: maatschappelijke
reacties op de positie van dieren zijn inconsistent. Hoe emotioneel mensen ook reageren op
schokkende beelden, het verandert hun gedrag ten aanzien van kopen van dierlijke producten en
het houden van hun eigen huisdieren nauwelijks. Overigens kan het gedrag van de consument
door voorlichting wel beïnvloed worden, een weg die nog weinig bewandeld wordt.
Als hoogleraar welzijn is Spruijt voorstander van het reduceren van de jaarlijks 700 miljoen
gehouden dieren en het verbeteren van de omstandigheden van dieren die gehouden moeten
worden; dit kan alleen bereikt worden met medewerking van hen die dieren houden. Nederland is
domweg te klein om dergelijke aantallen op een welzijnsvriendelijke manier te houden.
Het eenzijdig verbieden van het houden van nertsen lijkt op de korte termijn wellicht een bijdrage
aan dierenwelzijn. Als echter bij nertsen wel en bij andere dieren niet een ethische afweging
gemaakt wordt, (welzijn dier aan de ene kant en het menselijk belang aan de andere kant), dan is
dit een bevestiging van een beleid, dat we dieren, waar wij belang bij hebben (emotioneel of
commercieel), ongemoeid laten.
Spruijt denkt niet, dat dit het dierenwelzijn ten goede komt. Dit is ook niet in overeenstemming
met de intrinsieke waarde van andere dieren dan de nerts. Een dergelijk verbod is uitsluitend
gebaseerd op emotie. Het is juist de taak van politici om te achterhalen wat de beweegredenen zijn
die deze emotie veroorzaken en recht aan de bedoeling van een dergelijk emotie.
Een eenzijdig verbod lijkt juridisch gezien ook niet sterk, omdat enige motivatie ontbreekt. Bijna
alle dierlijke producten zijn merendeels voor de export bedoeld. Ook bij het nut van deze dierlijke
producten kunnen vraagtekens worden gezet, tenminste als je de prijs in de afweging betrekt.
Wordt het nut van het product bont bijv. vergeleken met het witte kalfsvlees. De bloedarmoede
van een kalf om wit vlees te produceren dient een puur esthetisch doel. Een ei dat enkele centen
duurder is, zou een geweldige welzijnsverbetering kunnen betekenen. Welke prijs is de consument
bereid voor welzijn te betalen? Wat is de zin van (eenzame) opsluiting van vele gezelschapsdieren,
papegaaien, cavia's konijnen, de fret (achterneef van de nerts).
Bovendien wordt, als een eenzijdig verbod wordt afgekondigd, een precedent geschapen. Spruijt
verwacht dat dan ook zal worden gevraagd het houden van andere diersoorten te verbieden op
grond van ethische overwegingen, zoals bijvoorbeeld struisvogels of vleeskalveren, exotische
dieren etc.
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Moeten er dan per geval wetswijzigingen voorgesteld worden of wordt dit komende
afwegingsproces in een keer goed geregeld op een wijze waar zowel consumenten als
producenten een rol in spelen.
Net zomin als wij een APK keuring tb.v. van milieu en veiligheid alleen voor bepaalde automerken
(een minderheid) in kunnen voeren en anderen daarvan uitsluiten, omdat teveel mensen in een
dergelijke auto rijden, kun je niet ten aanzien van het houden van dieren per diersoort een ander
soort wetgeving hanteren. Alle gehouden dieren hebben een intrinsieke waarde en daarom dienen
ook morele argumenten voor al deze dieren een rol te spelen.
Spruijt waarschuwt voor Nederlandse positie. Nederland heeft op het terrein van de intensieve
veehouderij zowel positief (kennis etc.) als negatief (grote welzijns- en milieuproblemen) een
reputatie. Nu al reageren andere landen verbaasd op de eenzijdige discussie die zich in Nederland
afspeelt: het houden van nertsen, die onder relatief niet de slechtste welzijnsomstandigheden
worden gehouden verbieden, terwijl Nederland veel minder doet aan de omvangrijke intensieve
veehouderij, handel in exotische dieren, grote aantallen gezelschapsdieren, waar even zo grote
welzijnsproblemen zijn. Nederland heeft ook de reputatie zich het lot van dieren aan te trekken.
Onlangs zijn de Nederlands voorschriften voor het houden van nertsen in Europa goed ontvangen.
Een eenzijdige ethische afweging zou de geloofwaardigheid van het welzijnsbeleid van Nederland
in Europa niet ten goede komen.
Samenvattend
Het zou een verbetering zijn zowel voor het welzijn van dieren in brede zin als voor de
geloofwaardigheid van het beleid om en welzijnsargumenten en morele overwegingen in beleid
en regelgeving te betrekken, aangezien de laatste impliciet altijd meespelen. Het is een goede zaak
om morele overwegingen te onderscheiden van emotionele reacties.
Een emotionele reactie is veranderlijk en afhankelijk van kennis van zaken en overzicht over
vergelijkbare situaties etc. Een morele overweging dient na beraad en discussie tot stand te komen.
Een goede inschatting van de toestand van het dier in termen van ongerief / welzijn blijft
noodzakelijk evenals minimum eisen waaraan alle houderijen moeten voldoen.
Spruijt stelt eerst een voorstel voor een algemene aangepaste kaderwet te bespreken met de nerts
als casus en het proefdier als voorbeeld, voordat een besluit ten aanzien van welke diersoort dan
ook genomen wordt.
Een dergelijke voorstel zou een schets moeten geven hoe een afweging van belangen van het dier
versus die van de mens wettelijk vorm gegeven kan worden. Een emotionele beïnvloeding van
meningen al naar gelang de relatie van de individuele mens met een bepaalde diersoort zal
ondervangen moeten worden.
Een orgaan zoals de Raad van Dierenaangelegenheden is een platform waar dergelijke afwegingen
besproken kunnen worden.
Het doel moet zijn op een herkenbare wijze tot een norm te komen, een wijze van afwegen, die de
samenleving overneemt. Als de overheid zelf met verschillende maten meet, hoe kan zij dan
verwachten dat maatschappij zich zelfregulerend gedraagt ten aanzien van het welzijn van dieren.
Vegetariërs, stadsbewoners, boeren, allen zullen ze aanvankelijk andere normen hanteren ten
aanzien van de verschillende diergroepen. Meestal zijn de houders van een dier blind voor de
problemen van hun eigen dieren, omdat de bedoelingen vaak goed zijn.
Hiertoe zijn tenminste twee expertises vereist:
1. welzijn en beleid
2. ethiek en beleid.
Vooruitlopend op een dergelijke studie is het ICWD al begonnen de welzijnsproblemen van drie
soorten: varken, kip en nerts op een rij te zetten en na te gaan in hoeverre ongerief van deze drie
soorten vergeleken kan worden.
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Afsluiting
De heer Van Noord meldt dat hij in september zijn werkzaamheden zal afronden en dankt de heer
Spruijt voor het gesprek.

Spruijt akkoord d.d. 01-09-1999
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Verslag van tweede gesprek met de Nederlandse vereniging van Fokkers van Edelpelsdieren
26 augustus 1999
Aanwezig:
dhr. M. Rooijakkers:
dhr. W. Verhagen:
dhr. J. van Noord:
dhr. H. Koole:

voorzitter NFE
secretaris NFE
adviseur ministerie LNV
medewerker LNV

Opening
De heer Van Noord heet de heren Rooijakkers en Verhagen welkom.
Verslag gesprek van 23 juli 1999
De NFE zal op korte termijn laten weten of zij met de verslaglegging kunnen instemmen.
Resultaten bevindingen tot nu toe
Naar aanleiding van de eerste gespreksronde en het literatuuronderzoek heeft de heer van Noord
een tussenrapportage opgesteld en aan de minister aangeboden. De heer van Noord doet hiervan
verslag. Zijn belangrijkste conclusies zijn:
• motie is slordig opgesteld
• een verbod op het houden van pelsdieren op EU niveau is niet haalbaar
• een nationaal verbod kan niet op artikel 34 van de GWWD worden gebaseerd, omdat er geen
sprake is van een onacceptabele welzijnsaantasting. Bovendien zou een verbod op basis van
artikel 34 juridisch gezien uitermate risicovol zijn, gezien eerdere wetenschappelijke uitspraken
en de beslissingen die daarop zijn gebaseerd.
• een nationaal verbod ook niet op 36 of 55 van de GWWD worden gebaseerd
• een nationaal verbod is alleen mogelijk door wijziging van de GWWD. Daarbij zijn twee opties
denkbaar:
1. een verbod opnemen op het houden van dieren tbv de bontproductie
2. een bepaling opnemen dat vormen van veehouderij in NL alleen worden toegestaan
nadat ethisch is getoetst of productiedoel moreel aanvaardbaar is
• voor de termijn waarop de nertsenhouderij moet worden afgebouwd denkt de heer Van Noord
aan twee mogelijkheden. Nertsenhouders krijgen de mogelijkheid om :
1. het "plan van aanpak" volgens oorspronkelijke planning voor 2005 volledig te
implementeren, waarna zij hun bedrijfsvoering nog 10 jaar mogen voortzetten
2. het plan van aanpak niet verder te implementeren, waarbij bedrijf in 2010 moet sluiten
• een groeistop is alleen mogelijk middels introductie van productierechten. Van Noord geeft
daar niet de voorkeur aan omdat dit een relatief zware maatregel is, die een wetswijziging
vereist.

Reactie en discussie
De NFE is het eens met de conclusie van de heer Van Noord dat artikel 34 niet als basis kan dienen
om het houden van nertsen in Nederland te verbieden. Het is immers herhaaldelijk vastgesteld dat
het houden van nertsen niet tot onacceptabele welzijnsproblemen leidt. Bovendien bleek uit de
tussenevaluatie duidelijk dat de sector de bereidheid heeft getoond om het welzijn verder te
verbeteren. De NFE is niet verbaasd dat er binnen de EU geen steun is voor een algeheel verbod op
het houden van nertsen.
Volgens de NFE kunnen de conclusies van de heer Van Noord echter maar tot één advies leiden: de
Minister moet terug naar de Tweede Kamer met het verzoek om de motie te heroverwegen. Een
eenzijdig Nederlands verbod betekent immers een verslechtering van het welzijn en is niet van
invloed op het aantal nertsen dat mondiaal voor de bontproductie wordt gehouden.
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De heer Van Noord wijst de NFE op de politieke realiteit: een meerderheid van de Tweede Kamer is
van mening dat het houden van nertsen in Nederland moet worden verboden. Ook de minister van
LNV kan niet om de motie heen en zal de motie moeten uitvoeren.
NFE is van mening dat de maatschappelijke weerstand tegen het houden van nertsen helemaal niet
zo groot is, maar dat een relatief kleine actiegroep op basis van oneigenlijke argumenten strijd
voor een algeheel verbod op het houden van nertsen.
Wijziging GWWD
De NFE zal een verbod op het houden van nertsen ten alle tijde aanvechten, ongeacht de manier
waarop dit wordt ingevuld. NFE zal zich nader beraden op de twee mogelijkheden voor wijziging
van de GWWD.
Overgangstermijnen
NFE is van mening dat dit niet het moment is om over overgangstermijnen te spreken, omdat een
wettelijke basis voor een verbod op het houden van nertsen volledig ontbreekt. NFE herhaalt dat
een verbod op termijn (10 of 15 jaar) ook al voor korte termijn verstrekkende gevolgen zal hebben,
leder jaar is het nodig dat op een bedrijf vervangingsinvesteringen worden gedaan. NFE verwacht
overigens niet dat nertsenhouders nog veel zullen willen investeren in het plan van aanpak, ook
niet als bedrijfsvoering daardoor langer mag worden voortgezet.
Groeistop
Op veel bedrijven gingen de investeringen in het plan van aanpak gepaard met een vergroting van
de sheds/stallen, omdat de bestaande kooien moesten worden vervangen door grotere. Het aantal
dierplaatsen is op de meeste bedrijven de laatste jaren niet uitgebreid. Sommige bedrijven hadden,
voordat de motie werd aangenomen, plannen om bedrijf verder te vergroten om de investeringen
die nodig waren ten behoeve van de implementatie van het plan van aanpak terug te kunnen
verdienen. Nieuwvestiging van bedrijven heeft de laatste jaren weinig plaatsgevonden. De NFE
verwacht dat de introductie van een groeistop nu geen meerwaarde zal hebben. De bereidheid om
te investeren is in het huidige politieke klimaat uitermate gering.

Slotopmerkingen
NFE meldt tot slot dat bij veel nertsenhouders de stemming overheerst dat zij zich niet zullen laten
wegjagen uit Nederland, omdat zij vinden dat het houden van nertsen op een correcte manier
plaatsvindt en zij op een eerlijke manier hun brood verdienen. Bovendien zijn velen emotioneel
verbonden met hun bedrijf en willen zij uit sociale overwegingen Nederland niet verlaten.

NFE akkoord d.d. 13-09-1999
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Verslag van gesprek met LTO-Nederland
1 september 1999
Aanwezig:
dhr. G.J. Doornbos:
dhr. D. Duijzer:
dhr. T. Cuijpers :
dhr. J. van Noord:
dhr. H. Koole:

voorzitter LTO-Nederland
directeur LTO-Nederland
medewerker LTO-Nederland
adviseur ministerie LNV
medewerker LNV

Opening
De heer Doornbos heet de heren Van Noord en Koole welkom bij LTO-Nederland en geeft te
kennen het belangrijk te vinden dat ook LTO-Nederland de gelegenheid krijgt haar visie op de
discussie rond de nertsenhouderij toe te lichten.

Resultaten van bevindingen tot nu toe
De heer Van Noord ligt kort de opdracht toe die hij van de minister van LNV heeft aanvaard en zet
de discussie over de nertsenhouderij in een historisch perspectief. Voorts doet Van Noord verslag
van zijn bevindingen en geeft hij aan dat zijns inziens:
• de kwaliteit van de motie te wensen overlaat, met name omdat de eerste overweging feitelijke
onjuistheden bevat. De motie niettemin aangeeft dat de Kamer worstelt met de vraag of het wel
moreel aanvaardbaar is dat dieren louter omwille van hun pels worden gehouden en gedood.
• een nationaal verbod op het houden van nertsen niet op artikel 34 van de GWWD kan worden
gebaseerd, omdat er geen sprake is van een onacceptabele welzijnsaantasting.
• een nationaal verbod ook niet op 36 of 55 van de GWWD worden gebaseerd
• een nationaal verbod alleen mogelijk is door wijziging van de GWWD. Daarbij zijn twee opties
denkbaar:
1. een verbod opnemen op het houden van dieren tbv de bontproductie
2. een bepaling opnemen dat vormen van veehouderij in NL alleen worden toegestaan
nadat ethisch is getoetst of productiedoel moreel aanvaardbaar is.

Reactie en discussie
Strekking van de motie
LTO-Nederland is het eens met de conclusies van de heer Van Noord dat de kwaliteit van de motie
te wensen overlaat en dat het welzijn geen reden kan zijn om het houden van nertsen te
verbieden. LTO-Nederland vindt dan ook dat de minister de motie naast zich neer moet leggen en
vraagt de heer Van Noord dienovereenkomstig te adviseren. De heer Van Noord geeft aan dat dit
buiten zijn opdracht valt en dat het zijns inziens ook niets zal oplossen. De discussie over de morele
aanvaardbaarheid van de nertsenhouderij zal immers blijven bestaan. De heer Van Noord geeft aan
dat het daarom beter is om daarover een open discussie te voeren.
LTO-Nederland blijft van mening dat de insteek van de motie onjuist is en dat er geen redenen zijn
om het houden van nertsen te verbieden. Aan een ethische discussie behoren rationele
argumenten ten grondslag te liggen. De huidige discussie lijkt echter vooral gebaseerd op
emotionele overwegingen. LTO-Nederland keurt die insteek af en geeft te kennen zich niet te
kunnen verenigen met een verbod op het houden van nertsen dat louter is gebaseerd op ethische
gronden.
LTO-Nederland is van mening dat niet zozeer de nertsenhouders ethisch onjuist handelen, maar
dat het de Kamer is die ethisch onjuist handelt. De Kamer tracht immers op basis van onjuiste
argumenten te bereiken dat het houden van nertsen in Nederland wordt verboden. Het vertrouwen
in de politiek wordt hierdoor ernstig geschaad.

19

LTO-Nederland verwacht dat met een houdverbod niet kan voorkomen dat in Nederland in bont of
bontproducten worden gehandeld en/of gedragen. De heer Van Noord bevestigt dit. LTONederland vraagt zich af of in Nederland kan worden verboden dat nertsen worden gehouden met
als doel deze dieren levend in het buitenland af te zetten. De heer Van Noord geeft aan dat dit nog
nader moet worden onderzocht.
Overgangstermijnen
Voor de termijn waarop de nertsenhouderij moet worden afgebouwd denkt de heer Van Noord
aan twee mogelijkheden. Nertsenhouders krijgen de mogelijkheid om :
1. het "plan van aanpak" volgens oorspronkelijke planning voor 2005 volledig te
implementeren, waarna zij hun bedrijfsvoering nog 10 jaar mogen voortzetten
2. het plan van aanpak niet verder te implementeren, waarbij bedrijf in 2010 moet sluiten.
LTO-Nederland verwacht dat er bij een eenzijdig nationaal verbod op het houden van nertsen hoedan-ook schade zal ontstaan, ongeacht de overgangstermijnen. De schade bestaat uit:
• directe inkomensschade door het wegvallen van de infrastructuur
• indirecte inkomensschade door het ontbreken van toekomstperspectief en gemist toekomstig
inkomen.
Bij de overgangstermijnen zoals de heer Van Noord die voorstelt, wordt met de indirecte schade
geen rekening gehouden. LTO-Nederland acht het principieel onjuist dat nertsenhouders over 10 of
15 jaar aan hun lot worden overgelaten en maar moeten zien hoe zij inkomen genereren. Het is
bovendien niet te accepteren dat dit louter het gevolg is van een verbod op ethische (en dus
subjectieve) gronden, terwijl bovendien nog geen drie jaar gelden door de
volksvertegenwoordiging is besloten dat de sector wel bestaansrecht had.
LTO-Nederland vindt daarom dat, als de motie toch zal leiden tot een algeheel verbod, er in ieder
geval een opkoopregeling in het leven moet worden geroepen, omdat alleen op die manier
nertsen houders compensatie kan worden geboden voor geleden directe en indirecte schade.
Afsluiting
LTO-Nederland benadrukt nogmaals dat zij deze discussie zeer hoog opneemt, omdat zij vindt dat
de discussie op basis van oneigenlijke argumenten plaatsvindt en omdat van deze discussie een
zeker precedent uitgaat naar de gehele landbouw.

LTO-Nederland akkoord d.d. 06-09-1999
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Verslag van tweede gesprek met de toeleverende en verwerkende industrie
6 september 1999
Aanwezig:
dhr. Verburgt:
dhr. Akkerman:
dhr de Ruiter:
dhr Kors:
dhr Leeyen:

voorzitter Coöperatie FLEVO
directeur Coöperatie FLEVO
bestuurslid Coöperatie FLEVO
managing director FFS International b.v.
directeur Leeyen Farm Equipment

dhr. J. van Noord:
dhr. H. Koole:

adviseur ministerie LNV
medewerker LNV

Opening
De heer Verburgt heet de heren Van Noord en Koole welkom.
Verslag gesprek van 26 juli 1999
Aanwezigen kunnen na kleine redactionele wijziging met de verslaglegging instemmen.
Resultaten bevindingen tot nu toe
Naar aanleiding van de eerste gespreksronde en het literatuuronderzoek heeft de heer van Noord
een tussenrapportage opgesteld en aan de minister aangeboden. De heer van Noord doet hiervan
verslag. Zijn belangrijkste conclusies zijn:
• motie is slordig opgesteld
• een verbod op het houden van pelsdieren op EU niveau is niet haalbaar
• een nationaal verbod kan niet op artikel 34 van de GWWD worden gebaseerd, omdat er geen
sprake is van een onacceptabele welzijnsaantasting. Bovendien zou een verbod op basis van
artikel 34 juridisch gezien uitermate risicovol zijn, gezien eerdere wetenschappelijke uitspraken
en de beslissingen die daarop zijn gebaseerd.
• een nationaal verbod is alleen mogelijk door wijziging van de GWWD. Daarbij zijn twee opties
denkbaar:
• een verbod opnemen op het houden van dieren tbv de bontproductie
• de GWWD uitbreiden met een algemeen artikel waarin wordt vastgelegd dat vormen van
veehouderij in NL kunnen worden verboden als het productiedoel waarvoor deze dieren
worden gehouden moreel niet aanvaardbaar wordt geacht. Gelijktijdig kan een amvb
worden opgesteld waarin het houden van nertsen worden verboden.
• voor de termijn waarop de nertsenhouderij moet worden afgebouwd denkt de heer Van Noord
aan twee mogelijkheden. Nertsenhouders krijgen de mogelijkheid om :
3. het "plan van aanpak" volgens oorspronkelijke planning voor 2005 volledig te
implementeren, waarna zij hun bedrijfsvoering nog 10 jaar mogen voortzetten
4. het plan van aanpak niet verder te implementeren, waarbij bedrijf in 2010 moet sluiten
Tot slot meldt de heer Van Noord dat de minister hem recent opnieuw heeft gemeld geen geld
beschikbaar te hebben voor uitwerking van de motie.

Reactie en discussie
Betrokkenen herhalen dat het niet mogelijk is om de sector op een fatsoenlijke manier af te
bouwen, zonder afdoende financiële compensatie. Nu al wordt door met name de toeleverende
industrie en de nertsenhouders aanmerkelijke schade geleden. Onder personeel is onrust en
voorraden dreigen onverkoopbaar te worden.
Overgangstermijnen zoals door de heer Van Noord zijn voorgesteld, zullen tot gevolg hebben dat
de nertsenhouderij sneller uit Nederland verdwijnt, omdat de infrastructuur eerder wegvalt en
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vervangingsinvesteringen niet meer plaatsvinden. Eén en ander zal afhangen van de
opbrengstprijzen. In feite zal een koude sanering plaatsvinden.
De heer Kors vraagt of het mogelijk is dat de minister alsnog besluit de motie naast zich neer te
leggen, nu blijkt dat de motie slordig is opgesteld. De heer Van Noord antwoordt dat dit
onwaarschijnlijk is. Bovendien zal dat weinig oplossen, omdat de discussie over de morele
aanvaardbaarheid van de nertsenhouderij dan zal blijven bestaan.
Sectorvertegenwoordigers geven aan niet te verwachten dat er nog nertsenhouders zullen zijn die
voornemens zijn te investeren in plan van aanpak. Huidige ondernemers zijn niet bereid te
investeren in een onderneming die op termijn gedwongen wordt te sluiten, ondanks het feit dat de
perspectieven voor de korte termijn wellicht gunstig zijn. Investeringsbeslissingen worden
genomen op basis van perspectief en continuïteit en niet op basis van winstbejag op korte termijn.
Sectorvertegenwoordigers vragen de heer Van Noord waarom hij voorstelt nu al met voorstellen
voor overgangstermijnen te komen en vragen zich af of het niet beter is eerst een wetswijziging
voor te bereiden en pas later te beslissen over overgangstermijnen. De heer Van Noord geeft aan
dat hierdoor alleen maar langer onzekerheid zal blijven bestaan over de overgangstermijnen. Het
is beter daarover zo snel mogelijk te besluiten.
Volgens sectorvertegenwoordigers worden door de Tweede Kamer volstrekt verkeerde prioriteiten
gesteld. Het is voor hen onbegrijpelijk dat eerlijke ondernemers gedwongen worden hun bedrijven
te beëindigen, terwijl aan veel belangrijker maatschappelijke problemen onvoldoende worden
aangepakt.
Het vertrouwen in de politiek wordt ernstig geschaad.
Sectorvertegenwoordigers vinden een discussie over overgangstermijnen nu niet op zijn plaats,
omdat zij niet accepteren dat de nertsenhouderij in Nederland zal worden afgebouwd. Volgens de
sectorvertegenwoordigers maakt het op zich niet veel uit welke overgangstermijnen worden
gekozen. Zonder passende schadevergoeding zal de sector het blijven ervaren als een koude
sanering, of de overgangstermijn nu 10,15 of 20 jaar is. Als tot een verbod zal worden besloten zal
het perspectief verdwijnen en wordt daarmee een koude sanering in gang gezet.

Tot slot
De heer van Noord licht de verdere procedure toe. Sectorvertenwoordigers herhalen dat het voor
hen onbegrijpelijk is dat de motie is aangenomen en geven aan het gevoel te hebben dat hun
toekomst hen is ontnomen. Dagelijks worden zij geconfronteerd met alle onzekerheden die de
motie teweeg heeft gebracht.
De heer Verburgt dankt de heer Van Noord en de heer Koole voor het gesprek.

Akkoord aanwezigen d.d. 13-09-1999

22

