Minister weigert handtekening zonder financiële
compensatie

Nertsenhouders houden hoop na stemming
Tweede Kamer
Branche- organisatie NFE “ Tegenstanders boekten schijnoverwinning “.
De Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders (NFE) is
vooralsnog tevreden met de uitslag van de stemming vandaag in de
Tweede Kamer. Op de allerlaatste dag van de Tweede Kamer in oude
samenstelling werd weliswaar het initiatief- wetsontwerp tot
verbod op het houden van pelsdieren van de (inmiddels ex)
Kamerleden Waalkens (PvdA) en Van Velzen (SP) met steun van de
PVV aangenomen, maar vooralsnog lijkt er in de Eerste Kamer geen
steun voor het verbod te zijn.
Door de tegenstem van de Christen Unie in de Tweede Kamer en de
afwezigheid van de PVV in de Eerste Kamer zit een meerderheid in
de senaat er in de huidige samenstelling niet in.
De sector kon tijdens het debat met name opgelucht adem halen
toen de demissionaire minister van LNV Gerda Verburg (CDA) er
geen onduidelijkheid over liet bestaan dat zij of haar opvolger
de wet niet zullen ondertekenen als de Tweede Kamer geen budget
uittrekt om daaruit de vele honderden miljoen aan schadeclaims
te kunnen betalen die nertsenhouders middels juridische
procedures tegen de Staat zullen voeren als zij zonder enige
vergoeding op termijn hun bedrijf moeten sluiten.
Volgens minister Verburg zijn die claims onvermijdelijk en zal
de rechter die ook zeker toewijzen omdat een deugdelijke
rechtsgrond voor een verbod zonder financiële compensatie in het
wetsvoorstel ontbreekt.
Directeur Wim Verhagen van de branche- organisatie NFE: “ De
twee indieners van het voorstel hebben er een persoonlijke zaak

van gemaakt om op de allerlaatste dag van de Kamer hun wet er
nog doorheen te jagen. Dat is ze op zich gelukt, maar het saldo
van de beraadslagingen is positief voor de sector. De Christen
Unie steunde ons ook vandaag en zal dat eveneens in de Eerste
Kamer doen. Mocht om welke reden ook het voorstel ook door de
Eerste Kamer komen dan ligt er altijd nog de weigering van de
toekomstige minister om de wet te ondertekenen. De minister gaat
nu onderzoeken tot welk bedrag de schade kan oplopen en dat aan
de nieuwe Tweede Kamer meedelen. Op de begroting van LNV zit
geen ruimte. De minister heeft de Kamer gezegd dat men zelf het
geld maar moet zien op te brengen. Gebeurt dat niet dan zal de
wet niet van kracht worden. We hebben dus weer tijd van leven en
hoop “, aldus Wim Verhagen van de NFE.
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