› Internationaal

FURMARK
Een internationaal merk voor verantwoord bont
Bestuur, leden en andere nauwbetrokkenen van de International Fur Federation (IFF) uit heel de
wereld kwamen oktober jl. bijeen in Barcelona voor hun jaarlijkse ledenvergadering. Mark Oaten
(CEO) staat al een aantal jaren aan het roer van een van de oudste industrieën ter wereld. De
pelsindustrie is trots op haar erfgoed. Al eeuwenlang wordt bont verwerkt in kleding en nog steeds
zorgen ontwerpers ervoor dat bont te zien is op catwalks overal ter wereld. Hoge standaards wat
betreft dierenwelzijn, duurzaamheid/milieu, en strikte regels gebaseerd op wetenschappelijk
onderzoek, gecontroleerd door onafhankelijke instellingen, vormen de basis van alles. Om ervoor
te zorgen dat bont ook in de toekomst met trots geproduceerd, verkocht en gedragen kan en mag
worden heeft de IFF het merk ‘Furmark’ in de markt gezet.

Furmark verantwoord product

Jacqueline Manders, Communicatie
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Furmark moet klanten de geruststelling
bieden die zij nodig hebben om zelfverzekerd verantwoord bontproducten te
kopen. Nederland heeft zo al jaren het
merk Furlab, met de zekerheid dat het
gebruikte bont afkomstig is van Neder-

volledige ketenbewakingstests te doen
waarbij de pelzen van eindproducten te
herleiden waren naar de farm waar zij
geproduceerd waren. Dat zij 10 jaar
geleden al aan zagen komen dat de
grote modemerken in de toekomst om
die zekerheid zouden vragen. Wereld-

landse farms met goed dierenwelzijn.
Ook directeur Pertti Fallenius van Saga
Furs schreef al in mei 2016 op hun website over ‘The Responsible Choice’. Zij
verkochten in seizoen 2016/2017 alleen
nog dierenwelzijnsvriendelijk geproduceerde gecertificeerde pelzen. Zij gingen nog verder door met behulp van
‘tracing technology’ intern al de eerste

wijd moet nu op dezelfde manier Furmark het wéreldmerk worden. Basis is
een programma voor certificering en
traceerbaarheid van wereldklasse dat
betrekking heeft niet alleen op duurzaamheid en dierenwelzijn maar ook op
het looien en verven van bont. Kortom
een internationaal merk voor verantwoord bont waar geen enkele twijfel
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Amerika en Canada
• Wereldwijde certificering met betrekking tot het gebruik van chemicaliën
bij het looi- en verfproces
• Daarnaast wordt extra aandacht
besteed aan het verbeteren van de
standaard voor de Sabelhouderij in
Rusland en de Karakulhouderij
(schaap) in Namibie en Afghanistan.

Europese en Noord-Amerikaanse dierenwelzijnsprogramma

over mogelijk is! Zulk een certificeringsprogramma moet voldoen aan erkende
nationale voorschriften en internationale normen. Denk hierbij aan 3 belangrijke principes: 1. Waarheid, transparantie,
duurzaamheid, relevantie, toegankelijkheid, efficiëntie, betrokkenheid, onpartijdigheid, verbetering en nauwgezetheid. 2. Certificeringsprogramma's en
hun individuele protocollen moeten
wetenschappelijk onderbouwd zijn, de
programma’s moeten goedgekeurd zijn
door onafhankelijke experts en publiekelijk te raadplegen zijn. 3. Verificatiesystemen moeten onpartijdig zijn en
door derden worden uitgevoerd.
Alle deelnemers aan deze jaarlijkse bijeenkomst werden uitgebreid voorgelicht

de pelsdierenhouder

over dit nieuwe bontmerk en gingen
huiswaarts met indrukwekkende brochures. Hieronder een samenvattende
vertaling van die brochures waarin alles,
maar dan ook werkelijk alles, volledig
uitgeschreven staat. Na een introductie
door Mark Oaten en een uitleg over het
merk ‘Furmark’ volgen nog eens 30
pagina’s tekst verdeeld over de volgende
4 hoofdstukken:
• Een Europees dierenwelzijns certificeringsprogramma voor vossen, nertsen
en finnraccoons
• Noord-Amerikaanse nertsen dierenwelzijns certificeringsprogramma’s in
Amerika en Canada
• Noord-Amerikaanse wildfur dierenwelzijns certificeringsprogramma’s in

Over het Europese dierenwelzijnsprogramma is inmiddels al veel geschreven,
een aantal Nederlandse nertsenhouders
heeft haar 3 controles zelfs al achter de
rug. Kort samengevat: certificering is
voor 2020 verplicht willen nertsenhouders hun pelzen nog via de veilinghuizen kunnen verkopen. De vier principes
waarop de certificering is gebaseerd zijn
goede huisvesting, goede voeding,
goede gezondheid en goed gedrag.
Meer dan 3500 farms worden voor het
jaar 2020 maar liefst 3x (in drie verschillende periodes van het jaar dus) volledig
binnenste buiten gekeerd door een
onafhankelijke objectieve organisatie.
Alleen die bedrijven die volledig voldoen
aan alle gestelde eisen worden gecertificeerd en mogen hun pelzen via de veilingen verkopen. Elk jaar volgt daarna
een aanvullende controle om het certificaat te mogen behouden. Het is een
dynamisch programma dat zo nodig
geüpdatet wordt. Dit is het meest
geavanceerde dierenwelzijns-beoordelingsprogramma dat op continentaal
niveau wordt uitgerold.
Het Amerikaanse en Canadese dierenwelzijnsprogramma is min of meer vergelijkbaar met het Europese. In Amerika
certificeert ‘the Fur Commission USA’
hun farms al sinds 1988 samen met dierenwelzijnswetenschappers en dierenartsen van verschillende universiteiten
en zij zijn volop bezig met het updaten
van hun huidige standaard. Zoals dat de
verschillende landen in Europa op één
lijn moesten komen wat betreft regelgeving, datzelfde geldt voor de vele staten
en provincies in Noord Amerika om te
komen tot het ‘United States Humane
Care Merit Award Program’. Canada is
klaar en is volop bezig met het invoeren
van ‘The Canadian Code of Practice
Asessment’. Dit is in de 21ste eeuw allemaal nodig om te bewijzen dat bont
dragen verantwoord is.
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Wildfur

Looien en verven

Wat in Nederland gezien wordt als een
heel aparte cultuur, waar zelfs de zo
noodzakelijke jacht door sommigen nog
als onacceptabel gezien wordt, is voor
Noord-Amerika heel normaal: Wild Fur.
‘Fur trapping’ is in Noord-Amerika een
belangrijke activiteit voor ‘wildliferangers’ om wilde dieren te beschermen en
te behouden. Hun werk is geregeld en
wordt ondersteund door de wet. Zij zorgen voor bescherming tegen uitsterven
van bedreigde diersoorten en houden
de gezondheid van de dierpopulatie in
beeld. Zij re-introduceren diersoorten in
hun originele leefomgeving, zorgen
voor de veiligheid van mensen en hun
bezittingen en beschermen oogsten.
Maar liefst 23 diersoorten staan op de
lijst waarvoor trappers/handelaren wel
vergunning moeten hebben met strikt
afgesproken aantallen. Jaarlijks worden
zo 4,5 miljoen pelzen geoogst in
Noord-Amerika met een waarde van
ongeveer 80 miljoen dollar. De afwezigheid van deze handel zou een dramatische toename van de populaties van
deze soorten tot gevolg hebben waardoor sommige gebieden mogelijk overlast zouden lijden, en de landelijke en
inheemse gemeenschappen en hun tradities in gevaar zouden komen. Al deze
regels zorgen voor duurzaamheid en het
welzijn van deze dieren. Elke jager moet
in ieder geval een vergunning hebben
voor een bepaald gebied en voor specifieke diersoorten. Tijdens of aan het
eind van het jachtseizoen kunnen jagers
hun pelzen verkopen via een veilinghuis,
via veilingen georganiseerd door de
staat, provincie of regionale veilingen,
via pelshandelaren of privé verkopen
aan de deur of voor persoonlijk gebruik
in bezit houden. Elke pels krijgt een barcode die aan de pels blijft waarmee de
jager traceerbaar blijft met daarbij alle
benodigde informatie zoals bijvoorbeeld
zijn vergunningen-nummer. We zullen u
de namen besparen van alle nationale
en internationale (onafhankelijke) organisaties, wetenschappers en (per diersoort) experts die zich bemoeien met de
regelgeving, internationale afspraken en
met het testen van de diverse wildvallen
en vangsystemen. Zij vullen in de
genoemde brochure maar liefst 11 pagina’s van de 38!

Zowel het looien (gereed maken van de
pels voor behoud en gebruik van de
pels) en het verven van de haarkleur
vragen zowel fysieke als chemische processen. Op bijgevoegde foto’s van
Sagafurs zijn de ongekende verf- en
printmogelijkheden en de nieuwste verwerkingstechnieken te zien. De bontsector heeft veel tijd en energie gestoken om samen met de betreffende
ervaren professionals de beste verwerkingsmethodes te vinden voor zowel de
consument, het product als het milieu.
Furmark heeft looierijen en ververijen
gecertificeerd volgens de drie basis
principes: gecontroleerde laboratoria,
productveiligheid en overheidsinspec-
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ties bij bedrijven. Zo zorgen zij voor
minimale uitstoot en voor verklaringen
van de bedrijven zelf dat zij hun toezeggingen nakomen. Als onderdeel van
Furmark vinden er ook inspecties plaats
door een derde neutrale professionele
organisatie bijvoorbeeld om te checken
of hun verklaringen waarheidsgetrouw
zijn en hun productieproces transparant
en duurzaam is. In dat hoofdstuk komen
we woorden tegen als: relevantie, toegankelijkheid, efficiëntie, betrokkenheid,
onpartijdigheid, verbetering en nauwgezetheid. Certificeringsprogramma’s
moeten o.a. chemisch specifiek, onpartijdig, geloofwaardig, uitgebreid en
(waar nodig gesimplificeerd) beschikbaar zijn voor het publiek. Alle chemica-
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liën die verantwoord gebruikt mogen
worden staan op een speciale lijst. Door
middel van laboratoriumtesten wordt
precies gemeten welke chemicaliën
achterblijven (en voldoen aan de maximaal afgesproken hoeveelheden) in het
eindproduct.

22

januari 2018

Ecologische voetafdruk
Niets wordt dus aan het toeval overgelaten. Natuurlijk moet het (eind)product
continu traceerbaar blijven binnen de
totale FurMark keten. Op deze manier

kan er geen enkele twijfel bestaan over
de ecologische voetafdruk, ofwel de
‘environmental footprint’, van onze
prachtige, natuurlijke, verantwoorde
bontproducten.
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