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De voordracht van ondergetekende
in het kader van de halfjaarlijkse
bijeenkomst van NFE op 6 oktober
2011 verduidelijkte de stelling dat,
de nertsenhouderij een wettelijke
erkende landbouwactiviteit is, waar
het welzijn van de dieren voorop
staat, net zoals dit het geval is bij
runderen, varkens en vleeskippen.

In de periode van 2004 tot 2009, riep de EU het
Welfare Quality® project in het leven, met algemene regels en criteria inzake dierenwelzijn voor
runderen, varkens en kippen. EFBA werkte dus
eveneens een hoge en duidelijk afgelijnde standaard uit om het dierenwelzijn in de Europese
pelsdierenhouderij te verzekeren.
Het WelFur programma ging van start in september 2009, en werd uitgewerkt door een team
bestaande uit 18 wetenschappers en dierenartsen van 6 verschillende Europese universiteiten,
het Franse nationaal instituut voor landbouwontwikkeling INRA, en deskundigen van het initiele Welfare Quality® project.

de criteria inzake dierenwelzijn toegepast werden. Bovendien was de feedback van de pelsdierenhouders op ons programma uitermate positief.
De volgende stappen in het WelFur programma
zijn de laatste proeven op de testbedrijven en
het implanteren van het programma. Begin 2012
voorziet EFBA een kick off meeting met de organisatie van de binnenlandse nertsenhouders,
teneinde de uitvoering van het programma te
bespreken en het beste trainingsprogramma uit
te werken. Er zal een adviserende dienst ter
beschikking worden gesteld, zodat elke pelsdierenhouder kan rekenen op degelijke informatie
over het programma.
We kijken uit naar onze samenwerking in het
kader van het WelFur programma in de toekomst en we zijn er zeker van dat dit initiatief
garant staat voor goede resultaten.

WelFur steunt op 4 pijlers: goede huisvesting,
goed voedsel, goede gezondheid en correcte
omgang met de dieren. Deze principes zijn
onderbouwd met 12 bijkomende criteria inzake
dierenwelzijn.
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Voor de nertsen, werden er drie evaluatie tijdstippen voor het WelFur programma opgesteld:
januari-februari, juni-juli en oktober-november.
Een deskundig team voor nertsen bezocht
bedrijven in Denemarken, Nederland en Zweden
gedurende de twee eerste periodes en maakt
zich nu op voor de evaluatie van de laatste periode.
De resultaten van deze evaluaties voor de periodes 1 en 2 waren zeer positief en wezen uit dat

de pelsdierenhouder

november / december 2011

329

