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Nederland is tegen verbod pelsdierenhouderij mits welzijn op
orde
69% vindt een verbod zelfs een tegenslag voor dierenwelzijn
NEDERASSELT, 11 OKTOBER 2010 – Een ruime meerderheid van 57% van de Nederlandse bevolking is tegen
een verbod op de pelsdierenhouderij, zolang pelsdierenhouders voldoen aan alle wettelijke eisen op het gebied
van dierenwelzijn. Dit blijkt uit een onderzoek van Maurice de Hond in opdracht van de Nederlandse Federatie
van Edelpelsdierenhouders. Verder beschouwt 69% van de ondervraagden een dergelijk verbod zelfs als een
tegenslag voor dierenwelzijn, omdat de productie zich dan zal verplaatsen naar Oostbloklanden en Azië, waar
dierenwelzijnnormen een stuk slechter zijn dan in Nederland. Morgen vergadert de Eerste Kamer over het
wetsvoorstel verbod pelsdierenhouderij.
Opmerkelijk is dat pelsdierenhouders grote steun genieten van PVV en PvdA stemmers, partijen die een
verklaard voorstander zijn van een verbod op de pelsdierenhouderij. 53% van de PVV stemmers en 59% van de
PvdA stemmers zijn tegen een verbod op de pelsdierenhouderij, mits het welzijn op orde is. Verder zijn 64% van
de PVV stemmers en 73% van de PvdA stemmers het eens over het feit dat het in principe niet uitmaakt
waarvoor je dieren houdt, zolang je het maar doet op een manier waarbij rekening is gehouden met het welzijn
van het dier.
Met uitzondering van GroenLinks, zijn de aanhangers van alle grote politieke partijen het eens over het feit dat
een verbod op de pelsdierenhouderij in Nederland zelfs een tegenslag is voor dierenwelzijn, omdat de productie
van pelzen zich simpelweg zal verplaatsen naar Oostbloklanden en Azië, waar dierenwelzijnnormen een stuk
slechter zijn dan in Nederland: 68% van de PVV stemmers, 76% van de VVD stemmers, 91% van de CDA
stemmers, 67% van de PvdA stemmers, en 53% van de SP stemmers zijn het eens met die stelling.
Voor directeur Wim Verhagen van de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders (NFE) zijn de resultaten
van dit onderzoek een hart onder de riem. “De steun onder de Nederlandse bevolking voor de hardwerkende
familiebedrijven in de pelsdierenhouderij is groter dan ooit en hartverwarmend”, aldus Verhagen. “Het is het
bewijs dat onze jarenlange investeringen in dierenwelzijn, waarmee we als Nederland wereldwijd een
koppositie hebben ingenomen, niet onopgemerkt zijn gebleven”.
Wim Verhagen hoopt dat Nederlandse politici de uitkomsten van dit onderzoek mee laten wegen in hun
besluitvorming over het dreigende verbod op de Nederlandse pelsdierenhouderij. “Met de steun van de
Nederlandse bevolking in onze rug eisen wij nu duidelijkheid van de politiek”, aldus Verhagen. “Het liefste
hebben wij natuurlijk dat de politiek inziet dat wij goed bezig zijn en dat ze ons nu eindelijk met rust laten. Maar
als ze ons ondanks deze publieke steun toch willen verbieden, dan zijn ze het aan hun stand verplicht de vele
honderden familieondernemers fatsoenlijk te compenseren voor het verlies van hun bedrijven”.
Het onderzoek is uitgevoerd op maandag 11 oktober door Maurice de Hond onder meer dan 1200 respondenten.
Over de NFE
De Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders (NFE) is de overkoepelende organisatie van Nederlandse
pelsdierenhouders. Deze sector telt 1025 fulltime en 325 parttime medewerkers De Nederlandse
pelsdierenhouderij produceert jaarlijks circa 4,5 miljoen pelzen, goed voor een omzet van 150 miljoen euro en
een netto toegevoegde waarde van 38 miljoen euro. Dat is 10% van de totale toegevoegde productiewaarde van
de totale intensieve veehouderij (varkens, pluimvee en vleeskalveren). De Nederlandse pelsdierenhouderij loopt
wereldwijd voorop op het gebied van fokkerij en welzijn, en is één van de meest milieuvriendelijke dierlijke
sectoren. De vereniging heeft twee hoofdtaken: belangenbehartiging van de sector en ondersteuning en
begeleiding op het gebied van bedrijfsvoering.

