PETITIE

Aan de voorzitter en leden van de Vaste Commissie voor LNV

Putten, 7 oktober 2008

Betreft: wetsvoorstel verbod pelsdierenhouderij

Mijn naam is Gerard van Winkoop. Ik ben pelsdierenhouder in Putten en sta hier voor u, samen met mijn
vrouw en 2 van mijn 5 kinderen, ook namens 1200 andere gezinnen in Nederland die zich ernstig zorgen
maken over hun sector.
Binnenkort moet u gaan stemmen over het voortbestaan van onze sector.
Ik heb er wel over nagedacht of juist ik wel degene dúrf te zijn die aandacht moet vragen voor onze zaak.
Wanneer u zich mijn persoonlijke verhaal nog herinnert begrijpt u ook waarom. In 2003 heeft een bus vol
activisten nl. mij, mijn vrouw en onze vijf kinderen bij klaarlichte dag, compleet met bivakmutsen op, thuis
overvallen. Zij zijn daarvoor niet eens gestraft omdat niet precies bewezen kon worden wie wat precies
gedaan had. Kan ik het mijn vrouw en kinderen aandoen om nu hier mijn nek uit te steken?
Samen zijn wij tot de conclusie gekomen dat we wel moeten. Ons hele hebben en houden, zowel emotioneel
als materieel, zit namelijk in ons bedrijf.
Al 20 jaar lang zijn wij dagelijks, 7 dagen per week , met hart en ziel met de nertsen bezig. Wij zijn trots op
onze bedrijfstak. Wij hebben er alles aan gedaan om het, met de invoering van de Verordening welzijnsnormen nertsen in 2004, zowel de dieren als de mensen die daarom vroegen naar de zin te maken. Iedereen weet
dan ook dat wij wat dierenwelzijn betreft voorop lopen in Europa. Wij zijn dan ook van mening dat het absoluut niet ethisch is, en zeker ook niet sociaal, om juist de sector die het hardst gewerkt heeft, willekeurig,
vooruitlopend op een maatschappelijke discussie over de totale veehouderij, te straffen met een verbod
zonder zelfs één cent schadevergoeding. Voor alle pelsdierenhouders in Nederland, maar zeker speciaal voor
ons gezin, voelt dit als een zeer onrechtvaardige beloning voor de activisten.
Ik hoop dat u het met mij eens bent dat wij het als eerlijke ondernemers niet verdienen om een leven lang 80
uur in de week te werken, om vervolgens met een berg schuld de toekomst in te gaan. Ook veel kinderen van
pelsdierenhouders, die opgegroeid zijn tussen de nertsen en in de voetsporen van hun ouders willen treden,
zien met schrik en beven hun toekomst tegemoet. Slapeloze nachten hebben wij ervan!
Ik vraag u dan ook met klem, mede namens mijn collega pelsdierenhouders, hun gezinnen, en alle andere
betrokkenen, om tegen dit wetsvoorstel te stemmen.

Gerard van Winkoop

