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Over de
uitspraak
En over de wet …
dhr. Hans Huijbers

Namens de NFE heeft Wim Verhagen
een aantal vragen gesteld aan dhr.
Hans Huijbers, voorzitter ZLTO, over
de gevolgen van de uitspraak van het
Gerechtshof en daaruit voortvloeiend
het weer van kracht worden van de wet.
Iedereen binnen de sector heeft zijn
ongeloof en frustratie al uitgesproken
en daarom leek het ons wenselijk om
ook anderen hierover te horen. Dhr.
Huijbers is al meer dan 30 jaar actief
binnen de agrarische sector en heeft
zelf een melkveebedrijf. Hij spreekt van
‘een slecht voorteken’. Ook vindt hij dat
de uitspraak de uitgangspunten van
fatsoenlijk bestuur en de basis onder
de rechtstaat tart. ‘Dat een wet met
een meerderheid in beide Kamers wordt
aangenomen, ontslaat de overheid niet
van de plicht om de nertsenhouders
fatsoenlijk te compenseren.’
(Nieuwe Oogst, 14 november 2015).

De gestelde vragen met daarop
de antwoorden van dhr. Huijbers
zijn hierbij opgenomen.
We hebben nu twee uitspraken gezien
van de Rechtbank en het Gerechtshof.
Deze staan lijnrecht tegenover elkaar,
terwijl ook de gekozen argumentatie
heel ver van uit elkaar ligt. Zeer opmerkelijk. Heeft ZLTO in eerdere uitspraken
ook dergelijke zeer tegenstrijdige uitspraken gezien? En zo ja of zo nee, wat
zegt dit over ons rechtssysteem en over
onze kansen van het in cassatie gaan bij
de Hoge Raad?
-- Hans Huijbers: “Het is in een democratische rechtstaat onvoorstelbaar dat de
ene rechtbank 180 graden anders oordeelt dan de andere. Iets klopt er niet en
dat hebben we bij mijn weten in relatie
tot de land- en tuinbouw niet eerder
meegemaakt. Het is wrang en onacceptabel. Nertsenhouders kunnen op onze
steun rekenen. Wat mij betreft tot aan het
Europese Hof, maar laten we hopen dat
dit niet nodig is.”
Als deze uitspraak stand houdt bij de
Hoge Raad dan heeft de politiek er een
nieuw machtsmiddel bij. Elke (kleine)
sector kan dan in de toekomst verboden
worden zonder enige vorm van schadeloosstelling. Alleen een overgangstermijn zou dan voldoende zijn. Op welke
manier kan LTO de politiek en maatschappij duidelijk maken dat dit een
onacceptabel ondernemersrisico is.
-- Hans Huijbers: “Deze uitspraak van de
rechtbank voelt aan als politieke sturing
op onafhankelijke rechtspraak. Als dat zo
is, dan zijn we ver gezakt in Nederland.
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Rechters moeten onafhankelijk zijn, daar
moeten we vanuit kunnen gaan en op
kunnen vertrouwen. Dergelijk overheidsbeleid, wetgeving en rechterlijke uitspraken bij elkaar opgeteld, kunnen hele nare
verstrekkende gevolgen hebben voor
meer sectoren in de economie.”
Ziet ZLTO nog mogelijkheden om in
Nederland het tij te keren. De druk op de
agrarische sector neemt als maar toe
met steeds hogere kosten en lagere
opbrengsten. Wij zien bij andere sectoren nu hetzelfde gebeuren als bij onze
sector de afgelopen 15 jaar. Zou ZLTO
zich samen met andere ondernemers
organisaties niet veel krachtiger op
moeten stellen? Tot hier en niet verder!
Het beeld bestaat dat een scherpere
benadering noodzakelijk is om het tij te
keren.
-- Hans Huijbers: “In een land als Nederland waar we dicht op elkaar wonen en
sprake is van een hoog welvaartspeil, kijken veel mensen mee over onze schouder
hoe wij produceren. Dat is op zich geen
probleem, maar als de extra eisen en
voorwaarden die dat tot gevolg heeft
alleen op het boerenerf worden afgewenteld, dan is er sprake van een oneerlijke
verdeling van de kosten en baten. Daar
hebben andere schakels in de keten een
grote verantwoordelijkheid. Aan afwentelen moet een einde komen.”
Welk advies wilt u aan de pelsdierenhouders meegeven voor de komende tijd?
-- Hans Huijbers: “Vertrouw op het vakmanschap en probeer er op te vertrouwen, hoe lastig dat ook is, dat dit soort
onzinnige wetgeving zich zelf corrigeert.”

de pelsdierenhouder

