PETITIE

Aan de voorzitter van de Vaste Kamer- Commissie LNV:
Nederasselt, 7 oktober 2008
Geachte voorzitter,
Hierbij verzoeken wij u om deze petitie in handen te stellen van de leden van uw Commissie.
Onze grieven richten zich tegen het initiatief- wetsontwerp van de leden Van Velzen en Waalkens op het
verbod inzake het houden van nertsen dat donderdag a.s. plenair in de Kamer ter discussie zal staan.
Als branche-organisatie zijn wij van oordeel dat op een volstrekt onaanvaardbare wijze zonder enige vorm
van financiële compensatie een florerende en perfect georganiseerde sector het slachtoffer wordt van deze
wet. Daarbij komt nog dat aan onze sector bij herhaling door vertegenwoordigers van de regering beloften
zijn gedaan dat deze zou mogen voortbestaan indien het welzijn van de dieren zou worden verbeterd.
Uit tal van onderzoeken is gebleken dat dit laatste het geval is en dat onze leden op loyale wijze na het doen
van extreem hoge investeringen uitvoering hebben gegeven aan het zgn. Plan van Aanpak.
De in het wetsvoorstel voorziene afbouw van tien jaar, die als compensatie wordt gepresenteerd, is volstre
kt onacceptabel. Dit wordt nadrukkelijk bevestigd in de studie van Deloitte waar zij in hoofdstuk 4 concluderen:
“Een periode van 10 jaar is geen goede termijn om een bedrijf laat staan bedrijfstak te waarderen en biedt de
onderneming ongezond vooruitzicht.” Zodra het doek voor onze sector op termijn valt, zal een zogenaamde
sterfhuis situatie onvermijdelijk worden. Met klem verzoeken wij uw leden het wetsontwerp NIET te steunen. Aanvaarding is noch in het belang van de sector, noch in dat van de dieren.
Sterker: de productie van nertsen zal zich naar andere landen verplaatsen waar zij onder slechtere omstandigheden zullen worden gehouden. Daarbij is het navrant dat met Nederlands overheidsgeld middels de EU
in enkele andere EU-lidstaten de nertsenhouderij wordt gesubsidieerd.
Wij vragen U dan ook TEGEN het wetsvoorstel te stemmen!
C. Warnaer
Voorzitter Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders

