Nieuwsuur

NL 2 donderdag 16 mei 2013 22.00 uur

Nertsenfokkers dienen miljoenenclaim in

Een nerts met jongen Nieuwsuur, Hans Kema

De 160 Nederlandse nertsenfokkers eisen een half tot 1 miljard euro van de staat voor de
financiële schade die ze lijden door het fokverbod per 2024. Het zou een compensatie
betekenen van 3 tot 6 miljoen euro per bedrijf. Experts schatten de kans daarop klein in.

Juridisch gevecht
Vandaag starten de fokkers hun juridische gevecht om hun schade vergoed te krijgen. Volgens Alex
Lever, advocaat van de gezamenlijke nertsenfokkers, is het fokverbod in feite ontneming van
eigendom zonder compensatie. En dat zou indruisen tegen het Europees verdrag voor de rechten van
de mens.
In eerste instantie zullen de fokkers proberen de wet via Europees recht in z'n geheel van tafel te
krijgen. De miljoenenclaim volgt als de wet uiteindelijk door opeenvolgende rechters toch wordt
gehandhaafd. De juridische strijd zal jaren in beslag nemen. De nertsenfokkers zijn van plan door te
procederen tot aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.

Weinig kans
Verschillende juridische experts geven de claim weinig kans. De Nijmeegse hoogleraar
onteigeningsrecht Jacques Sluysmans ziet in het fokverbod geen ontneming van eigendom, maar
deregulering en dat hoeft de overheid in de regel niet te compenseren. Rechters zullen in het geval
van de nertsensector zwaar laten meewegen dat de fokkers nog tien jaar lang geld mogen verdienen
aan de nertsenhuiden, tot het verbod ingaat op 1 januari 2024.
Verbod
De Eerste Kamer besloot december vorig jaar dat de nertsenfokkerij in Nederland definitief wordt
beëindigend. De sector kreeg geen aparte schadevergoeding. Volgens de Kamer zou er voldoende
compensatie zijn omdat de fokkers tot 2024 nertsenbont mogen blijven produceren. Wel is een
sloopregeling toegezegd.

Het fokken van vossen en chinchilla's werd al eerder uitgebannen. Het wetsvoorstel dat de nertsenfok
verbiedt, stamt uit 2006. Twee Kamerleden van SP en PvdA waren de initiatiefnemers van het
voorstel.

China
Volgens de Nederlandse nertsenfokkers zal door het verbod de productie één op één worden
overgenomen door fokkers in andere landen. In Polen en China schieten de nertsenfokkerijen als
paddenstoelen uit de grond vanwege de hoge prijzen die betaald worden. Er is vooral een explosieve
vraag naar bont in China.
In China groeit de productie met zo'n 33 procent per jaar. Ook Wit-Rusland kent een grote groei.
Volgens minister Kamp "is het denkbaar dat de Nederlandse productie zich naar Denemarken
verplaatst, maar kan de productie ook door leveranciers in andere landen worden overgenomen als de
sector uit Nederland verdwijnt".

Dierenwelzijn
Volgens de nertsensector zullen de nertsen in andere landen worden gefokt onder slechtere
omstandigheden. De Nederlandse dierenwelzijnswetten staan internationaal gezien hoog
aangeschreven. Minister Kamp: "Als de wegvallende productie van Nederland wordt overgenomen
door Wit-Rusland en China, verwacht ik geen signalen te krijgen dat het dierenwelzijn zal verbeteren."
Zeer rendabel
Volgens het ministerie van Economische zaken is de nertsensector een economische zeer rendabele
bedrijfstak. Nederland produceert ongeveer 10 procent van de wereldwijde vraag naar bont en in 2012
zijn er recordprijzen betaald. Per bedrijf werd gemiddeld meer dan 500.000 euro verdiend. De 160
fokkers halen een jaaromzet van ruim 300 miljoen euro. De toeleverende bedrijven kennen ook nog
eens een omzet van zo'n 130 miljoen.
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Lamsvellen uit Afghanistan en Namibië, hermelijn- en sabelbont uit Rusland, vossenvellen,
wasbeerbont, maar vooral nerts. Overal ligt nerts, in 50 verschillende kleuren en met exotische namen
als ‘Glow’, ‘Topaz’, ‘Palomino’, ‘Blue Iris’ en ‘winterblue’. Het duurste nertsenvel is een caramelbruine

van 400 euro per stuk. Torben Nielssen, de baas van de grootste bontbeurs in de wereld, leidt ons
langs rijdende kapstokken vol met nertsenvellen.
Het veilinggebouw van de Kopenhagen Fur is zo groot als een gemiddelde luchthaven. Hier wordt 60
procent van al het bont op de wereld verhandeld. Her en der leggen medewerkers de vellen op soort.
Geïnteresseerde kopers, zonder uitzondering Aziaten, bekijken en bevoelen de vellen.
Gepelst
De nertsenvellen zijn precies de buitenkant van een nerts, inclusief de kop, alleen de pootjes
ontbreken. De dieren zijn na hun dood ‘gepelst’: hun vel is gedroogd en nu liggen ze te wachten op
een toekomst als jas. De vellen worden één voor één op lopende banden gelegd en komen
automatisch terecht in dozen die naar China, Rusland of Griekenland worden verscheept.

Buying power
Het zijn gouden tijden voor de bonthandel. De gemiddelde prijs voor een nertsenvel is 80 euro.
Norman Meng werkt vanuit Beijing voor de Kopenhaagse bontbeurs: “De Chinese economie is al twee
decennia aan het boomen. Mensen worden rijker en rijker en als ze rijk zijn kopen ze eerst een huis,
na het huis komt de dure auto en dan volgen de luxe producten: bont is een van de beste
luxeproducten en meer en meer Chinezen kopen nu bont.”
Gekke henkie
Wim Verhagen, voorman van de Nederlandse nertsenfokkersvereniging (NFE) heeft de Chinese
honger naar het nertsenbont met eigen ogen gezien: “Je hebt daar bontzaken waar ze 500 tot 1000
jassen per dag verkopen. Wij willen er helemaal niet mee stoppen. De Nederlandse overheid zegt: wij
hebben geen belang bij een omzet van 350 miljoen die de nertsensector ieder jaar bijdraagt aan de
Nederlandse economie. 1500 banen vinden ze kennelijk ook niet interessant. We betalen 70 tot 80
miljoen euro belasting aan de staatskas en ook daarvan zegt onze overheid: willen we niet. Dat
gunnen we aan andere landen. Hier in Kopenhagen zien ze Nederland als gekke Henkie.”
Ethische redenen
Na een jarenlang politiek debat dat begon met een wetsvoorstel van SP en PvdA in 2006, was het de
Eerste Kamer die afgelopen december instemde met de beëindiging van de nertsenfok in Nederland
vanaf 2024. Dierenwelzijnsorganisaties slaakten een zucht van verlichting. De nerts is in hun ogen
een solitair levend dier dat niet zoals koeien gehouden kan worden. En bont is bovendien een luxe
product. Ethische redenen gaven uiteindelijk de doorslag de nertsenfok te beëindigen.
Dierenleed
Op de bontbeurs van Kopenhagen zijn er geen tegengeluiden. Hier is men onder elkaar. De Chinees
Meng snapt helemaal niets van het besluit van Nederland. Hij gaat niet graag in op de vraag of de
nerts het in China slechter zal hebben als zijn land de Nederlandse productie zal overnemen na 2024.
Zijn er politici in China die vinden dat de nertsenfok daar moet ophouden omdat de dieren te veel
lijden? “Nee dat speelt helemaal niet. De opbrengst voor deze landbouwers zorgt ervoor dat ze hun
welvaart kunnen verbeteren. De Chinese overheid ondersteunt dat.”

It’s crazy
Torben Nielsen gaat helemaal los als de term ‘dierenrechten’ valt. ”Echt het stomste wat er bestaat. In
Denemarken vecht men voor mènsenrechten. Natuurlijk hebben we de verplichting ons te
bekommeren om het welzijn van dieren, maar dat doen we in de nertsensector! Het is idioot. Als
Nederlandse politici zeggen dat je alleen iets met dieren mag doen als het absoluut noodzakelijk is,
moeten jullie dan paardrijden ook niet gaan verbieden? Of het houden van huisdieren? Heel wat
studies tonen aan dat het dierenwelzijn in de landbouw er beter voorstaat dan dat van huisdieren.
Gaan jullie straks het houden van huisdieren ook verbieden? It’s crazy!”
Medelijden met de fokkers
“We hebben medelijden met de Nederlandse fokkers,” zegt Norman Meng. “Het is een groot verlies
voor de bontconsument. Nederlandse nerts wordt beschouwd als het beste dat er is. Hier in
Kopenhagen zie je dat ook. Er is al een enorme toename van het aantal nertsenfarms in China. Ik zal
niet zeggen dat het goed is dat Nederland ermee stopt, maar ik weet wel dat de Chinese
nertsensector in de toekomst heel erg sterk zal zijn.”
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