Newsletter Fur Europe
Wetenswaardigheden over de pelsdierenhouderij en bonthandel
Regelmatig ontvangt de NFE een Nieuwsbrief van Fur Europe. Daarin
vermelden zij allerlei interessante wetenswaardigheden uit Brussel en
Straatsburg en uit allerlei Europese landen die betrekking hebben op
de pelsdierenhouderij en de bonthandel. Mocht u nog het idee hebben
dat Europa een grote familie vormt dan rijzen je regelmatig de haren
te berge bij het lezen wat zich in diverse landen, en in Brussel en
Straatsburg, zoal aan tegenstrijdigheden afspeelt. Hieronder volgt een
vrije vertaling van enkele artikelen met hier en daar een cynische link
naar de Nederlandse situatie.

Intergroup on the Welfare and
Conservation of Animals
Hoe de democratie met voeten getreden
wordt zien we op 26 november 2015. Op
die dag komt de ‘Intergroup on the welfare
and Conservation of Animals’ van het Europese parlement bijeen in Straatsburg
(ongeveer 15 leden van het Europees parlement en een heel aantal assistenten). Op
de agenda staat ‘de pelsdierenhouderij’. Het
secretariaat van deze groep, Eurogroup4animals, heeft een brede toegang en grote
invloed op Europarlementariërs en had
diverse sprekers uitgenodigd van dierenrechtenorganisaties. Daaronder was o.a.
een activist die ooit strafrechtelijk veroordeeld was voor activiteiten tegen een nertsenhouderij. De directeur van Respect voor
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Animals kreeg ook een prachtig platform
om foto’s van gewonde nertsen te tonen.
Twee auteurs van een nieuw, verre van
wetenschappelijk, maar zeer politiek getint
rapport, voerden het woord. Dit maar liefst
67 pagina’s dik tellende rapport, voegde
geen enkel nieuw argument toe en, erger
nog, conclusies werden door geen enkele
onafhankelijke Europese universiteit ondersteund. Het betreffende rapport is inmiddels dan ook door Fur Europe officieel volledig weerlegd.
Daarna gaf de Nederlandse fractiemedewerkster van de SP, Inez Staarink, een overzicht van de politieke historie met een aantal zeer discutabele cijfers. Daarbij moesten
parlementariërs bij een carrière switch denken aan de nertsenhouderij omdat zij dan
viermaal zo veel zouden verdienen? Zij
refereerde aan de diverse momenten waarop zij ‘sparkly wine’ hadden gedronken en
aan de regelmatige teleurstellingen.
Activistentaal van Inez Staarink: “Dit is niet
het einde maar het begin van een wereldwijd productieverbod en een verkoop- en
importverbod voor bont voor heel Europa.
If we can do it, you can do it!” Het verbod
evaluerend noemde zij het verlies van
banen in Nederland niet als een groot probleem. Een verbod om nieuwe farms op te
richten of farms uit te breiden omschreef ze
als relatief makkelijk omdat in hoger
beroep in Nederland gebleken is dat recht
op bezit toch niet van toepassing is op wat
je daarvoor betaald hebt of in de toekomst
mee kunt verdienen.

De paraplu organisatie ‘Fur Europe’, die de
Europese pelsdierenhouderij vertegenwoordigt in Brussel, was niet uitgenodigd
maar ging toch. Hun besluit om de vergadering toch bij te wonen en open en constructief mee te debatteren werd door een
aantal parlementariërs heel positief ontvangen. Omdat Fur Europe geweigerd werd
een presentatie te geven ten behoeve van
een uitgebalanceerd debat, en zij slechts
vragen mochten beantwoorden, hadden zij
vooraf een uitgebreid rapport gestuurd aan
alle aanwezige parlementsleden: “One
industy, one voice”. (zie www.nfe.nl – PELSDIERENHOUDERIJ - Pelsdierenhouderij
Internationaal). Regelmatig hebben waar
nodig de Deense Europarlementariër, Jorn
Dohrman, en hoofd Public Affairs van Fur
Europe, Mette Lykke Nielsen, ingegrepen in
de discussie. Ook benadrukten zij dat nog
niets definitief besloten is in de Nederlandse rechtszaak.
Na afloop werd hun inbreng en expertise
door diverse parlementariërs geprezen.
Daarnaast was ook een aantal aanwezige
parlementariërs de zeer partijdige samenstelling van de sprekers duidelijk een doorn
in het oog. Op 26 november 2015 was de
democratie in Straatsburg ver te zoeken!

Win – win situatie
Letse vissers geïnteresseerd
in nertsenhouderij
Dat een verenigd Europa nog ver weg is
blijkt uit een ander enthousiast artikel uit
de Fur Europe nieuwsbrief. Dit artikel gaat
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Internationaal
over nieuwe Europese regelgeving met
betrekking tot de verplichting voor vissers
om ondermaatse en niet-marktwaardige
vis aan wal te brengen, de zogenaamde
aanlandplicht. In de Noordzee is de afgelopen jaren gemiddeld 40% van de vang
sten als ongewenste bijvangst in zee terug
gegooid. Zeesterren en kwallen worden
niet gegeten, voor schar is een krappe
markt. Vanwege een knellend quotum
worden daarnaast ook de kleine of
beschadigde vissen teruggegooid omdat
deze minder opbrengen. Voor het terug in
zee gooien is de laatste jaren geen draagvlak meer, omdat dit gezien wordt als verspilling. Over het waarom, hoe, de gevolgen etc… van deze nieuwe regels zijn
inmiddels stapels rapporten verschenen.

Dat klinkt ons bekend in de oren. Ook de
visserij kan haar eigen boek schrijven. Wat
te doen met de bijvangsten? Hier ligt een
link naar de nertsenhouderij voor de
hand.
Moet de sector in Nederland tot aan de
Hoge Raad procederen om de nertsenhouderij overeind te houden, in Letland
ziet men dat heel anders. De sector groeit
daar de laatste jaren gestaag. De Letse
nertsenhouderij ziet unieke kansen in
deze ondermaatse bijvangsten – niet
geschikt voor menselijke consumptie –
o.a. als een mooie betaalbare grondstof
voor nertsenvoer. Ondermaatse vis mag
worden toegepast (als categorie 3-materiaal) voor niet rechtstreekse menselijke
consumptie (zoals visolie, voedseladditieven, en nutriceutica) en volgens vaste
voorschriften aangeboden worden aan de
visafslag. Via deze win – win situatie zien
de vissers de bijvangsten niet meer volledig als een verlies (vanwege het feit dat zij
in mindering gebracht worden op hun
vangstquota). Aangezien Rusland, uit
wraak vanwege een importembargo door
de EU-lidstaten, als grootste visafnemer
van de Letse vissers momenteel wegvalt,
zijn productie van vismeel en andere diervoederproducten uit deze bijvangst een
welkome duurzame inkomstenbron voor
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hen. Daarnaast wordt
nu ook de productie
van visolie en eiwitten
voorbereid. Om de cirkel rond te maken zien
de vissers de nertsenen vossenhouderij als
de ideale partners
voor de afvoer van de
rest afvallen. De eerste
contacten zijn inmiddels gelegd.
In het verleden
betaalden Nederlandse nertsenhouders via
Europa al voor hun
Griekse collega’s om
daar de sector te stimuleren terwijl men
in Nederland volop
probeerde de sector
te verbieden. Het
zou me niet verbazen als het Europees
Visserijfonds de visafslagen en visserij
organisaties in de toekomst een mooie
subsidie toekent voor opslagcapaciteiten
en aanvullende projecten om toegevoegde
waarde toe te kennen aan de bijvangsten.
Zou de Nederlandse nertsenhouder in de
toekomst indirect gaan meebetalen aan
deze subsidies waar dit keer aan het eind
van de rit de Letse collega nertsenhouders
profiteren. Hoezo een verenigd Europa?

Finland verdubbelt subsidie
voor verdere ontwikkeling
duurzaam gebruik van
nertsenmest van € 6.500.000
naar € 12.400.000
Ook de Finse overheid is blij met haar pelsdierenhouders en trekt in het kader van
plattelandsontwikkeling in 2016 maar liefst
€ 12.400.000 uit voor 2 grote projecten
gericht op het verbeteren en maximali
seren van het potentieel duurzaam gebruik
van nertsen- en vossenmest. Het Finse

Natural Recources Institute (LUKAS) ziet
deze mest als duurzaam afval, een secundaire grondstof. In de nieuwsbrief van het
Europese Fur information Center leggen zij
trots uit hoe zij op deze manier een bij
drage leveren aan de voor Europa (o.a.
onze Frans Timmermans) zo belangrijke
‘Circular Economy’ (duurzame economie).
Naast de reeds bestaande bijproducten
van nertsenmest (natuurlijke meststof en
biogas) subsidiëren zij nu projecten die
zowel zakelijke als milieuvriendelijke voordelen opleveren. Biokolen en turf worden
toegevoegd aan pelsdierenmest op het
bedrijf. Deze nemen de ammoniak op uit
de mest waardoor er minder uitstoot van
broeikasgassen plaatsvindt. Vervolgens
wordt de mest gecomposteerd en verwerkt in een makkelijker transporteerbare
vorm en gebruikt in verschillende rendabeler producten zoals specifieke meststoffen. Andere extra voordelen van deze toevoeging van biokolen en turf ter plaatse,
zijn vermindering
van geur en het
vermijden van
voedingsstoffen
lozing in het
watersysteem.
Een ander project
dat binnenkort
met dit onderzoek
financierings
programma van
start gaat is de
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deelname van pelsdierenhouders aan een
programma ‘recycling van voedingsstoffen’.
Pelsdierenmest is namelijk erg fosforrijk.
Aangezien fosfor een schaarse natuurlijke
hulpbron is en in een relatief hoge concentratie gevonden wordt in pelsdierenmest
(in verhouding tot andere dierlijke mest),
biedt dit uitstekende zakelijke en ecologische kansen voor de Finse pelsdierenhouderij. Door fosfor uit de mest te verwerken
kan deze worden hergebruikt als meststof
waardoor bovendien de risico’s van waterverontreiniging geminimaliseerd worden.
Jammer dat de Nederlandse overheid niet
ziet dat de nertsenhouderij een prachtig
voorbeeld is van een win-win situatie zoals
genoemd in het Europese rapport ‘circular
economy’ (duurzame productie). Van het
verwerken van rest afvallen uit de pluimvee- en visverwerkende industrie tot het
produceren van biogas/specifieke meststoffen. Met natuurlijk, waar het allemaal
om begonnen is, een prachtig duurzaam

product dat een leven lang mee gaat. In
Finland denkt men niet aan afbraak beleid
voor de pelsdierenhouderij maar aan subsidies!

Short news from around Europe
Tussen de vele korte berichtjes werd ook
de deelname van Fur Europe genoemd aan
de Luxury roundtable in Parijs, oktober
2015. In aanwezigheid van een afvaardiging van de bonthandel wereldwijd en een
aantal luxe merken, werd een nieuw voorstel gelanceerd met betrekking tot de ontwikkeling van een certificerings- en traceerbaarheid-systeem. Dit systeem heeft
niet alleen betrekking op de productie van
dierenwelzijnsvriendelijke pelzen maar ook
op verantwoorde milieuvriendelijke looien verfprocessen. Ook de testfase van het
Europese Welfur Programma, afgelopen
jaar getest in 10 Europese landen, en die
wordt afgerond in de herfst van dit jaar,
kwam in deze bijeenkomst uitvoerig ter

sprake. Hoe ontzettend belangrijk het is
om in nauw en vooral goed contact te blijven met de mode-industrie blijkt ook uit
het initiatief van Mark Oaten, IFF CEO. In
de Algemene Ledenvergadering van de
IFF, oktober jl. in Frankfurt, lanceerde hij
een nieuwe website om meer boetieks en
detailhandelaars (retailers) te bereiken.
Mocht u nog eens tijd hebben om een
avondje te surfen op uw laptop of iPad,
dan kunt u aanvullend op de vele reeds
bestaande sites (bijvoorbeeld www.nfe.nl,
de websites van de diverse veilinghuizen,
voerfabrieken en de internationale Europese websites www.FurEurope.eu, www.
furinformationcenter.eu en www.WeAreFur.com) nu ook terecht op www.businessoffur.com (BoF). U kunt hier niet alleen
(voor u vaak welbekende) informatie vinden over de pelsdierenhouderij in de
breedste zin van het woord, maar ook de
nieuwste outfits op alle belangrijke catwalks ter wereld bekijken.

Nertsenbedrijf op wielen in Nederland
De NFE ontwikkelde al meer dan
10 jaar geleden de PR-promotiewagen met daarin levende dieren
om zo het grote publiek te
bereiken. Nu is deze wagen uitgegroeid tot een instrument om de
NFE-strategie van transparantie
en bewustmaking in Nederland
uit te dragen.
De PR-wagen bevat acht nertsenkooien,
informatiebrochures en een tv met video
die de jaarcyclus van pelsdieren toont.
Meestal gaan er 3-4 pelsdierenhouders
mee naar landbouw- of gerelateerde evenementen om vragen te beantwoorden.
De PR-promotiewagen kan worden gezien
als een verlenging van de open Boerderijendag. “In plaats van de mensen op de
boerderij uit te nodigen, brengen wij de
boerderij naar mensen”, zegt Wim Verhagen. Hij ziet een gunstig effect van de PRpromotiewagen omdat zo een veel breder
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publiek wordt bereikt dan tijdens een open
Boerderijendag. De mensen zijn meestal
positief verrast bij het zien van levende dieren. Bovendien, bedrijven zijn gevestigd op
het platteland en daarom hebben open
boerderijendagen meer moeite om bezoekers uit de steden te trekken.
Pelsdierenhouders kunnen de PR-promotiewagen lenen en hun eigen nertsen tentoonstellen. Het welzijn van de dieren

wordt goed in de gaten gehouden. Nertsen
worden niet over lange afstanden vervoerd
en worden ‘s ochtends voor het evenement
gevoerd, en tot slot hebben ze doorlopend
toegang tot vers water. Trouwens, de pelsdierenhouder kiest met zorg de meer sociale nertsen voor de tentoonstelling.
De Nederlandse PR-promotiewagen wordt
door Fur Europe als uniek en als voorbeeld
gezien voor de andere landen.
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