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Pelsdierenhouders stappen naar de rechter
Eisen ontbinding Wet verbod pelsdierhouderij
NEDERASSELT, 16 MEI 2013 – De Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders
(NFE) en een aantal aangesloten individuele pelsdierenhouders stappen naar de rechter
om de Nederlandse Staat te dwingen de Wet verbod pelsdierhouderij terug te draaien. De
procedure wordt gevoerd bij de rechtbank in Den Haag.
De wet op het verbod van pelsdierenhouderijen in Nederland werd in 2012 door het parlement
goedgekeurd en is op 15 januari 2013 in werking getreden. De NFE vindt de wet
onaanvaardbaar en beschouwt deze, ondanks de periode van uitstel tot 2024, als een
doodsteek voor een welzijnsvriendelijke en economisch kerngezonde agrarische bedrijfstak die
op jaarbasis een economische toegevoegde waarde van €375 miljoen vertegenwoordigt.
In een brief aan Staatssecretaris Dijksma van het Ministerie van Economische Zaken van 12
april jongstleden, eiste de NFE verder dat de Staat de Wet verbod pelsdierhouderij aanhoudt
totdat alle individuele pelsdierenhouders volledig zijn gecompenseerd. Staatssecretaris Dijksma
heeft dat verzoek op 8 mei afgewezen, waardoor er voor de pelsdierenhouders geen andere
keuze overblijft dan naar de rechter te stappen.
De NFE beschouwt de Wet verbod pelsdierhouderij als onrechtmatig. Pelsdierenhouders wordt
immers het eigendom van hun ondernemingen ontnomen zonder enige vorm van adequate
financiële compensatie. “De Wet verbod pelsdierhouderij is in strijd met nationale en Europese
wet- en regelgeving, in strijd met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag voor
de Rechten van de Mens”, aldus Wim Verhagen, directeur van de Nederlandse Federatie van
Edelpelsdierenhouders.“Dit betekent niet alleen dat de Nederlandse Staat aansprakelijk is voor
de financiële schade, maar ook dat ingevolge artikel 94 van de grondwet, de Nederlandse Staat
de wet pas mag invoeren nadat alle individuele pelsdierenhouders volledig zijn gecompenseerd
voor de feitelijke onteigening van hun ondernemingen”.
De NFE is van mening dat de toepassing van de Wet verbod pelsdierhouderij niet alleen
onrechtmatig is vanwege bevriezing van het aantal te houden nertsen, de onmogelijkheid de
pelsdierhouderij over te dragen na 14 januari 2013 en het algehele verlies van de waarde van
de onderneming, maar ook omdat zij in strijd is met fundamentele rechtsbeginselen. De
toenmalige Minister van Landbouw, Gerda Verburg, heeft tijdens de parlementaire behandeling
de initiatiefnemers het beoogde verbod niet voor niets ontraden omdat een en ander zou leiden
tot schadeclaims jegens de staat. Uit berekeningen van diverse onafhankelijke instanties blijkt
dat de financiële schade voor nertsenhouders bij een verbod varieert tussen de één en
anderhalf miljard euro
Over de NFE
De Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders (NFE) is de overkoepelende organisatie
van Nederlandse pelsdierenhouders. Deze sector telt bijna 1500 medewerkers. De
Nederlandse pelsdierenhouderij produceert jaarlijks circa 5,5 miljoen pelzen, goed voor een
omzet van 375 miljoen euro en meer dan 200 miljoen euro netto toegevoegde waarde. Dat is
meer dan 20% 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 Federatie heeft twee hoofdtaken: belangenbehartiging van de sector en
ondersteuning en begeleiding op het gebied van bedrijfsvoering.
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