Leugens en halve waarheden moeten wetsvoorstel dragen
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De directie en het bestuur van de NFE zijn de afgelopen dagen van vele zijden benaderd met
vragen over de nota van de Tweede Kamerleden Van Velzen (SP) en Waalkens (PvdA). In
deze nota, die als toelichting moet dienen op vragen van andere fracties over het door dit
tweetal ingediende wetsontwerp tot verbod van de nertsenhouderij in Nederland, wordt de ene
feitelijke onjuistheid op de andere halve waarheid gestapeld.
Aan de ene kant is de NFE natuurlijk verontwaardigd over de laster die over onze sector wordt
uitgestort, aan de andere kant geeft ons de door Van Velzen en Waalkens gekozen benadering
ook hoop! Kennelijk is dit tweetal tot de slotsom gekomen dat met een evenwichtige en feitelijke
toelichting hun wetsontwerp geen enkele kans van slagen zou hebben. Tot de leugen wordt
eerst gegrepen als de waarheid geen soelaas biedt!
Directie en bestuur van de NFE zullen in de dagen voorafgaand aan de plenaire behandeling in
de Tweede Kamer opnieuw alle 150 Kamerleden die over het wetsontwerp moeten stemmen,
uitvoerig informeren zodat zij op zijn minst de werkelijke feiten kennen. Uiteraard hebben wij
geen hoop op het doen wijzigen van de standpunten binnen de SP en PvdA- fracties, maar
binnen andere fracties dienen potentiële voorstemmers voor het wetsontwerp op zijn minst te
weten dat zij op het verkeerde been zijn gezet.
Ook de media en overige opinieleiders zullen wij hierover informeren. Onze kernboodschap zal
hierbij zijn dat dit wetsvoorstel over de rug van de nertsen en de pelsdierenhouders met hun
gezinnen gaat. De nertsen zijn slecht af omdat de productie naar het buitenland verplaatst
wordt, waar de omstandigheden minder zijn. De nertsenhouders zijn het slachtoffer omdat hun
inkomen en hun bedrijf wordt afgenomen. Wat is er onethischer dan ethiek bedrijven over de
rug van 1200 gezinnen.
De nertsenhouderij is een legale bedrijfstak die op aandringen van de regering een
overeenkomst is aangegaan welke erin heeft geresulteerd dat na mega- investeringen het
dierenwelzijn tot het hoogste niveau ter wereld heeft kunnen stijgen. Die investeringen zijn
gedaan in goed vertrouwen dat onze sector kon blijven voortbestaan.
Het in dit wetsontwerp voorziene “ wisselgeld “ van een afbouw van de sector in tien jaar om de
investeringen terug te verdienen is volstrekt onacceptabel.
De sector gedurende die afbouwperiode ook nog verplichten om tot 2014 dure
dierenwelzijnaanpassingen door te voeren is wel helemaal de bloody limit.
Als het wetsontwerp wordt aangenomen valt voor de sector meteen het doek. We zullen dan in
een sterfhuisconstructie terecht komen. Personeel zal het voor gezien houden, banken zullen
kredieten weigeren of bestaande leningen versneld afgelost willen hebben etc. En wat te
denken van onze toeleveranciers? De kans dat de voerfabrieken hun leveringen zullen
stopzetten is meer dan reëel! Daarom stelt de NFE zich onverkort op het standpunt dat dit
wetsontwerp dient te worden afgeschoten! Het is inhoudelijk onaanvaardbaar en voor wat
betreft de motivatie een fraai voorbeeld van demagogie en desinformatie!!
De pelsdierenhouderij is wel economisch belangrijk, maar in aantal niet zo’n indrukwekkende
groep. Daarom misschien een makkelijke prooi om electoraal te scoren. Dan is het hek van de
dam. Wie volgt?

