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Nertsenhouders doen appèl op Christen Unie en
PVV
Nederasselt, maandag 6 oktober 2008
De Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders
(NFE) doet een klemmend appèl op de fracties van
Christen Unie en Partij voor de Vrijheid om TEGEN het
initiatiefwetsontwerp te stemmen dat het houden van
nertsen in ons land moet verbieden.
Het wetsontwerp van de Kamerleden Van Velzen (SP) en
Waalkens (PvdA) zal deze week in de Tweede Kamer
worden behandeld.
De brancheorganisatie NFE waarbij ruim 180
nertsenhouders zijn aangesloten vraagt de fracties van
CU en PVV om de rug recht te houden en te voorkomen
dat er voor het wetsontwerp een (linkse) meerderheid
ontstaat.
De Christen Unie heeft inmiddels aan de sector laten
weten weliswaar voor een wettelijk verbod te zijn,
maar het wetsontwerp niet te zullen steunen als er
niet wordt voorzien in een schadeloosstelling voor de
sector. Als ook de PVV van Geert Wilders aan haar
standpunt vast houdt zal er geen Kamermeerderheid voor
het wetsontwerp zijn. In het wetsontwerp van de twee
indieners wordt in een schadeloosstelling niet
voorzien. De zgn. handreiking die de indieners aan de
sector doen is dat zij voorzien in een uitloop van
tien jaar. Naar het oordeel van de indieners is deze
termijn voldoende voor de sector om de gedane
investeringen terug te verdienen
De directeur van de NFE, ing. W. Verhagen, spreekt met
klem tegen dat dit toereikend zou zijn.

“ Waar we in belanden is een sterfhuisconstructie. Zodra het doek valt is het voor
de sector voorbij. Personeel zal vertrekken en banken zullen eveneens afscheid
willen nemen.
Men laat ons op een schandelijke manier met dit
voorstel in de kou staan.
Het wetsvoorstel is gebaseerd op ethische overwegingen
die erop neerkomen dat men geen bont moet willen
dragen. Dat is op zich al arbitrair, want waarom zou
men dan wel een Deense dog op drie hoog mogen houden
of een kanariepiet in de kooi mogen hebben? Maar waar
blijft de ethiek naar mensen? Onze sector heeft de
zaken zeer goed voor elkaar. Er zijn NOOIT
overtredingen op welzijnsgebied door de AID
geconstateerd. Nergens ter wereld worden nertsen onder
betere omstandigheden gehouden dan in Nederland. En nu
zouden we zonder ook maar een enkele euro compensatie
moeten stoppen! “ aldus Wim Verhagen.
Nertsenhouders vertrouwen er op dat ook de PVV woord
zal houden en zonder schadeloosstelling tegen het
wetsvoorstel zal stemmen. Het zal voor deze partij
toch moeilijk zijn uit te leggen dat juist zij anders
links aan een meerderheid gaan helpen.
Volgens de NFE heeft niemand in Nederland baat bij het
aannemen van dit wetsontwerp.
Verhagen: “ Zowel de nertsenhouders als de nertsen
zelf zullen het slachtoffer worden. De productie van
nertsen zal zich naar andere EU-landen en China
verplaatsen waar zij onder aanzienlijk slechtere
condities zullen worden gehouden. Het is bizar om te
constateren dat Nederland in de EU meebetaalt aan
subsidies voor de nertsenhouderij in een land als
Griekenland, terwijl een bloeiende sector in het eigen
land de nek zou worden omgedraaid“.
W. Verhagen
Directeur Nederlandse Federatie van
Edelpelsdierenhouders

Noot voor de redactie:
Op dinsdag 7 oktober as. zal een delegatie van de NFE
in de Tweede Kamer aanwezig zijn om een petitie aan te
bieden aan de voorzitter en leden van de vaste
kamercommissie voor LNV.
Wij nodigen u hierbij van harte uit om daarbij
aanwezig te zijn.
Voor nadere info:
Website
W. Verhagen 024 6221980.

