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Over GAIA
•  Opgericht in 1992, staat GAIA (Global Action in the Interest of Animals) vzw op de bres tegen  
 misbruik van pelsdieren, gezelschapsdieren, landbouwdieren, proefdieren, dieren in sport, spel 
 en folklore, wilde dieren in dierentuinen en circussen. 
•  GAIA onthult verborgen dierenleed en ijvert voor de naleving van dierenbeschermende wetten, 
 voor betere wetten en voor de rechten van dieren op een waardig leven. 
•  In België en in internationaal verband zijn we actief als menselijke advocaten voor kwetsbare 
 dieren. GAIA wil dieren laten meetellen. Want ook dat is een kwestie van menselijkheid. 

GAIA vertegenwoordigt in België o.a. Eurogroup for Animals en de Fur Free Alliance.
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Een instrument om verder aan de weg te timmeren

“Omdat bontjassen zo in trek waren, waren er niet genoeg wilde beesten meer en moest men er 
beginnen te kweken.” Dat verklaarde een van de laatste bontbewerkers in ons land, die er na 53 
jaar de brui aan gaf, in een kranteninterview dat verscheen in februari 20081. De man deed een 
opmerkelijke uitspraak: “Natuurlijk was ik er ook tegen dat beesten in erbarmelijke omstandig-
heden in veel te kleine kooien werden gekweekt.” Gezegd door iemand die meer dan een halve 
eeuw werkzaam is geweest in de bontsector. Zo kom je ze niet vaak tegen. 

Hij liet zich nog meer ontvallen: “De jaren zestig en zeventig waren gouden jaren. Elke vrouw 
van in de dertig of veertig moest toen een bontjas hebben”, schetste hij de evolutie van de bont-
sector. “Ons zakencijfer steeg elk jaar, tot die antibontbewegingen in 1981 de kop opstaken.” 
Sinds die antibontcampagnes heeft de sector zich nooit meer volledig hersteld, wist hij: “Bont 
is nooit meer echt ‘in’ geraakt.” Zo vernemen we het tenminste eens van een onverdachte bron, 
iemand uit het milieu zelf die het gehad heeft en niets meer te verliezen heeft. Wat een contrast 
toch met de berichten over “bont dat weer in is”, die al tien jaar oeverloos herhaald worden in 
allerlei media, van gespecialiseerde modebladen en modebijlagen in de kranten, tot televisie-
reportages over wat er aan bont over de catwalks in Parijs en Milaan defi leert. Daarbij is de 
lijn tussen berichtgeving en reclame meer dan eens fl interdun en af en toe vervaagt die zelfs 
helemaal.  

Alle organisaties, waaronder GAIA, die zich de afgelopen vijfentwintig jaar hebben ingezet 
tegen bont, mogen zich hoe dan ook met recht en reden op de borst kloppen: onze acties tegen 
het leed van pelsdieren hebben wel degelijk een verschil gemaakt. Maar dat is geen reden om 
op onze lauweren te rusten. 

We mogen dan wel met zijn allen een stevige dreun uitgedeeld hebben aan de bontindustrie, 
helemaal uitgeteld is de sector niet. Voornamelijk in Azië werden nieuwe afzetmarkten gevon-
den en lijken alle remmen los. Nog altijd maakt de bontindustrie wereldwijd vele miljoenen 
slachtoffers. Er worden nog steeds heel veel bontjassen gemaakt van massa’s nertsen, vossen, 
chinchilla’s, moerasbevers, bunzings, lynxen, zeeotters, tijgerkatten en nog veel andere dier-
soorten, die enkel of voornamelijk voor bont worden gehouden.  

In vergelijking met landen als China en dichter bij huis Denemarken of zelfs Nederland, waar 
miljoenen pelsdieren gekweekt worden voor de bontproductie, behoort België met jaarlijks 
160 000 vergaste nertsen niet tot de slechtste leerlingen van de klas. Maar 160 000 nertsen, die 
speciaal voor bont gekweekt worden in die typische draadgazen kooitjes van 80 cm x 30 cm, 
zijn er 160 000 te veel. In Groot-Brittannië en Oostenrijk zijn pelsdierkwekerijen al afgeschaft. 
Dat gebeurde respectievelijk in 2002 en 2005. Een noodzakelijke maatregel, die navolging 
moet krijgen. 

Op de acties tegen bont volgden reacties van de geviseerde sector. Bonthandelaars besteden 
veel aandacht aan hoe hun activiteiten overkomen bij het grote publiek. Ze proberen hun waren 
als koosjer aan de man te brengen. Voor een deel doen ze dat met argumenten die reacties zijn 
op wat activisten en verenigingen tegen bont aanvoeren. De argumenten van de bontindustrie 
weerlegd zet de belangrijkste argumenten van de bonthandelaars op een rijtje. Elk argument 
wordt telkens gevolgd door een weerlegging. De bron(nen) waarop onze weerleggingen zijn 

1  Het Laatste Nieuws, editie Leiestreek, 27 februari 2008
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gebaseerd, worden onderaan de bladzijde vermeld in voetnoten. De legendes onder de foto’s ter 
illustratie geven de kernelementen van het tegenargument in kwestie nog eens kort en bondig 
weer.  

De argumenten van de bontindustrie weerlegd is bedoeld voor een breed publiek dat geïnteres-
seerd is in het maatschappelijke debat over bont en meer bepaald in het dierenleed dat met de 
productie van bont gepaard gaat. 

Mijn welgemeende dank gaat in dat verband uit naar Sofi e Volckaert, die dit rapport op een zeer 
overzichtelijke en goed onderbouwde manier heeft samengesteld. 

De strijd tegen het leed van pelsdieren is nog niet gestreden. De argumenten pro bont weerlegd 
zie ik dan ook als een instrument om verder aan de weg te timmeren. 

Michel Vandenbosch, 
Voorzitter GAIA 

Brussel, 1 juni 2008
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De te krappe huisvesting veroorzaakt veel frustratie en ver-
veling, waardoor veel dieren abnormaal gedrag ontwikkelen, 
zoals zelfverminking.                             

©Respect For Animals

De bontindustrie beweert: De 1. gezondheid van de dieren in pelsdierkwekerijen 
is meestal uitstekend. Dit is ondermeer te merken aan hun heldere ogen, goede 
houding, glanzende vacht, hun nieuwsgierig gedrag en succesvolle voortplanting. 
bron: European Fur Breeders Associaton, website 2008

MISLEIDEND

Nertsen zijn in het algemeen zeer taaie 
dieren: ze worden zelden ziek als ze vol-
doende te eten en te drinken krijgen.1 Bo-
vendien zeggen de opgesomde factoren 
enkel iets over de fysieke gezondheid, en 
helemaal niets over het mentale welzijn 
van de dieren, dat niet minder belangrijk 
is voor een goede levenskwaliteit. 

Een onmiskenbare indicator van goed 
welzijn is normaal gedrag vertonen. Wat 
dit precies inhoudt wordt per diersoort 
bepaald, afhankelijk van hoe het dier leeft 
in het wild. Voor nertsen geldt dat ze be-
hoefte hebben aan zwemmen, veelvuldig 
duiken en lange afstanden afl eggen. Niets 
daarvan kunnen ze doen in fokkerijen. Ook hun lichaamsbouw verraadt waar de dieren behoefte 
aan hebben: de poten van nertsen zijn gedeeltelijk voorzien van zwemvliezen. Hun zwemsnelheid 
is beduidend sneller dan die van landdieren en half zo snel als die van otters.2

Dus moeten we een vraagteken plaatsen bij de bewering van de nertsenkwekers als zou de fysieke 
conditie van hun dieren optimaal zijn. Zo is het gevaar voor bijtwonden groot door de sociale 
stress veroorzaakt door de te krappe huisvesting. 

De bontindustrie beweert: Hoe meer dierenwelzijn, hoe 2. mooier bont! 
bron: Belgische Bontfederatie, persbericht 20-12-2002

NIET WAAR

Mooi bont = goed dierenwelzijn ?
Nertsen worden gedood net na hun eerste rui. Ze zijn dan acht maanden oud. Op dat ogenblik krij-
gen ze hun eerste wintervacht, die uiteraard van optimale kwaliteit is. Het uitzicht van de vacht 
heeft dus weinig te maken met de omstandigheden waarin de dieren leven. Het Wetenschap-
pelijk Comité Dierenwelzijn en Dierengezondheid van de Europese Commissie stelt in haar 
rapport The welfare of animals kept for fur production: “Behalve in extreme gevallen die wijzen 
op ziekteverschijnselen, of in geval van pelsbijten, wordt de toestand van de pels waarschijnlijk 
beter aanzien als een productiemaatstaf dan als een maatstaf voor dierenwelzijn.”3

1 Dunstone, N., The mink, T & AD Payser, London, UK, 1993
2 Dunstone, N., Underwater hunting behaviour of the mink (Mustela vison): an analysis of constraints on foraging. 
 Acta Zool. Fenn. 174: 201, 1983
3 Europese Commissie, Scientifi c Committee on Animal Health and Animal Welfare (SCAHAW),  The Welfare of   
 Animals Kept for Fur Production, 2001, p 73: “Except in extreme cases indicative of pre-clinical or clinical conditions,  
 or cases of pelt biting, mink pelt condition is probably best considered a production measure rather than a sensitive  
 welfare measure.” 

De argumenten van de bontindustrie weerlegd
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Leefruimte voor de nerts…

… in pelsdierkwekerijen 
In pelsdierkwekerijen worden nertsen gehouden in 
kooien van 40 cm hoog met een oppervlakte van 
86 cm x 30 cm (of 2580 cm2 = 0,258 m2). Vaak wor-
den de kooien aan elkaar geschakeld. Daardoor kun-
nen de nertsenfokkers op 1 vierkante meter wel elf 
nertsen houden4. `

… in dierentuinen
Hoewel er voor het houden van nertsen in dierentui-
nen geen wettelijke minimumnormen bepaald zijn, 
zou men volgens emeritus prof. dr. Van der Strae-
ten5, zoogdier- en zoodeskundige aan de Universiteit 
van Antwerpen, kunnen stellen dat nertsen (Mustela 
vison) volgens dezelfde normen moeten gehouden 
worden als bunzings (Mustela putorius) omdat nert-
sen wat betreft grootte en levenswijze nogal wat ge-
lijkenissen vertonen met bunzings. 
Volgens het Ministerieel Besluit tot vaststelling van 
minimumnormen voor het houden van zoogdieren in 
dierentuinen (3 mei 1999) moeten bunzings beschik-
ken over een buitenverblijf met een minimale opper-
vlakte van 10 m2 voor 1 à 2 dieren. Een slaaphok 
en nest- en schuilmogelijkheden moeten voorzien 
worden. 

… in de natuur
In de natuur hebben nertsen een territorium van 1 tot 
6 kilometer en brengen ze een groot deel van hun 
tijd door in en rond water. Ze kunnen een loopsnel-
heid van 2,5 meter per seconde halen. 6

Beoordeling welzijn
De problematiek van het pelsdierenwelzijn kan ge-
meten worden aan de hand van de ‘vijf basisvrijhe-
den van het dier’ waarop offi ciële instanties zich 
baseren voor de beoordeling van de welzijnssituatie 
van dieren. De Britse Brambell-commissie, door de Britse overheid opgericht, bracht de ‘fi ve 
freedoms’ voor het eerst ter sprake in 1965. 

De 5 basisvrijheden zijn:
vrij zijn van dorst, honger en ondervoeding1. 
vrij zijn van fysiek en fysiologisch ongerief: dieren moeten in leefomstandigheden gehouden 2. 
worden die hen een geschikte huisvesting, inclusief een comfortabele rust- en schuilplaats, 
garandeert
vrij zijn van pijn, verwondingen en ziektes3. 
vrij zijn om normaal, natuurlijk gedrag te kunnen vertonen 4. 
vrij zijn van psychologisch ongerief, meer bepaald van angst en chronische stress. 5. 

4 Bont voor Dieren, De nerts in een kooi: bio-industrie, http://www.bontvoordieren.nl/informatief. php?item=7&sub=5
5 Van der Straeten, E., Persoonlijke mededeling via e-mail, 10 september 2004.
6 Europese Commissie, Scientifi c Committee on Animal Health and Animal Welfare (SCAHAW), The Welfare of 
 Animals Kept for Fur Production, 2001, p 15-16

Door de krappe huisvesting en het gebrek aan 
zwemwater, kunnen nertsen in kwekerijen onmo-
gelijk natuurlijk gedrag vertonen.
Foto: Belgische nertsenkwekerij, 2005   

In de natuur kunnen nertsen een snelheid van 2,5 
meter per seconde halen.           

Ze brengen een groot deel van hun tijd door in 
en rond water.

©GAIA

©Ted Goldring
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Vooral de laatste twee vrijheden worden bij de pelsdierenkweek niet gerespecteerd. In 2001 heb-
ben onderzoekers aan de universiteit van Oxford aangetoond dat nertsen in gevangenschap vooral 
lijden omdat ze zich niet natuurlijk kunnen gedragen.7 

De bontindustrie beweert: Een vergelijkende studie (door dierdeskundige prof. B.M. 3. 
Spruijt) van enkele takken van dierhouderij heeft aangetoond dat de pelsdierenhou-
derij met kop en schouders boven de andere onderzochte sectoren uitsteekt. De 
pelsdierenkweek is een van de diervriendelijkste vormen van dierhouderij. In 
tegenstelling tot leghennen hebben pelsdieren ruimte, in tegenstelling tot ganzen en 
eenden worden ze niet kunstmatig vetgemest, en in tegenstelling tot biggen worden 
ze niet gecastreerd noch op een andere manier verminkt.
bron: Belgische Bontfederatie, persbericht 20-12-2002

NIET WAAR

Prof. Spruijt zetelde in 1998 op verzoek van pelsdierenkwekers in de Fur Animal Welfare Re-
search Committee (FAWRC), een door de European Fur Breeders Association (EFBA) opgerichte 
commissie. 

Wetenschappers van de Universiteit van Wageningen hebben recent de dierenwelzijnsproblemen 
in verschillende landbouwsectoren geïnventariseerd. In oktober 2007 publiceerden zij het rapport 
Ongerief bij rundvee, varkens, pluimvee, nertsen en paarden. Uit dit rapport blijkt dat geen van deze 
sectoren als de diervriendelijkste bestempeld kan worden: elk heeft zijn eigen typische knelpunten.8  

Deze vormen van ongerief kenmerken volgens deze studie de nertsenhouderij :
 
• Door de prikkelarme omgeving en het gebrek aan ruimte, komt ongerief bij nertsen net als  
 bij varkens en pluimvee in hogere mate voor dan bij runderen en paarden. Opgroeiende 
 nertsen hebben nauwelijks de mogelijkheid om elkaar te ontwijken.
 
• In vergelijking met varkens, pluimvee, runderen en paarden, zijn nertsen moeilijk te domes- 
 ticeren. Speciale selectie op tamheid en minder angst, bleken niet erg effectief. Tegelijkertijd  
 wordt door de schaalvergroting het contact met mensen minder frequent en zal de nerts 
 angstig en agressief blijven.
 
• De pups (jonge nertsen) worden te vroeg gespeend : in kwekerijen op de leeftijd van 7 tot 8 
 weken, terwijl pups in het wild het nest niet verlaten voordat ze 13 tot 14 weken oud zijn. 
 
• Opvallend veel pups sterven bij de geboorte. Men spreekt hier zelfs over 20-30 % sterfte 
 (zie ook argument 7). 
 
• Specifi ek bij nertsen stelt zich het probleem van beperkte voedselvoorziening.

Honger
Pelsdieren worden niet vetgemest… integendeel: om de vrouwelijke nertsen op tijd in de ranstijd 
(paartijd) te kunnen krijgen, wil de kweker 20 à 25 % van hun gewicht wegwerken: hij zet ze van-
af half december op rantsoen en onthoudt de dieren voer in de koudste maanden van het jaar.9 

7 Mason, G., Cooper, J. en Clarebrough, C. “Frustrations of fur-farmed mink”, Nature, vol 410,  1 maart 2001.
8 Universiteit Wageningen, Animal Sciences Group, Ongerief bij rundvee, varkens, pluimvee, nertsen en paarden, 2007,  
 p 25-27
9 Lambertz H., Prooi van de mode. Verslag van de miljoenen pelsdieren op de Europese bontfarms, Anthos, 1982, p 33
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Een beperking van 30 % tov ad libitum (naar believen) opname is niet ongewoon. Soms is de 
voedingsbeperking zo sterk dat jongere teefjes het niet overleven.10

Dat is in strijd met één van de vijf vrijheden (zie argument 2) van het dier, namelijk dat een dier 
vrij moet zijn van honger. De vijf vrijheden zijn de basisvoorwaarden tot een minimaal aanvaard-
baar niveau van dierenwelzijn of goed dierenleven.

Verminking 
Het verminken van dieren door de mens in andere systemen moet zo snel mogelijk afgeschaft 
worden (een aantal verminkingen zoals blokstaarten -amputatie van de staart bij trekpaarden- is 
overigens al verboden in ons land) en mag zeker niet als voorwendsel dienen om de pelsdie-
renkweek als diervriendelijk te bestempelen. De pelsdieren verminken trouwens zichzelf uit frus-
tratie (zie argument 5).

Als conclusie kunnen we stellen dat de pelsdierenkweek een van de dieronvriendelijkste syste-
men van dierhouderij is omdat ze wilde dieren in onaanvaardbare en totaal onaangepaste 
omstandigheden in gevangenschap houdt.

De bontindustrie beweert: Geen enkel wetenschappelijk feit staaft de bewering dat 4. 
de standaard nertsenren met nestkast het dierenwelzijn schaadt. Er zijn geen 
aanwijzingen van chronische stress bij nertsen. Dat 85 % van de nertsen abnormaal 
gedrag zou vertonen, wordt graag aangehaald. Wat de dierenrechtenactivisten erbij 
‘vergeten’ te vermelden is dat dit in feite onschuldig stereotiep gedrag is rond de 
voertijd dat sommige dieren ‘eens in hun leven vertonen’. 
bron : Belgische Bontfederatie, persbericht 26-03-2003

NIET WAAR

Water
Er zijn wel degelijk wetenschappelijke bewijzen dat de standaard nertsenrennen ondermaats 
zijn voor het dierenwelzijn. In 2001 publiceerde het wetenschappelijk topvakblad Nature de re-
sultaten van een onderzoek naar frustraties van pelsdieren. Onderzoekers van de universiteit van 
Oxford hebben daarin aangetoond dat nertsen in gevangenschap vooral lijden omdat ze zich niet 
natuurlijk kunnen gedragen. De nertsen in het onderzoek gingen tot het uiterste om hun zwembe-
hoefte te kunnen bevredigen. Ze liepen door steeds zwaarder wordende klapdeurtjes om bij het 
water te geraken. De stress nam enorm toe als hen de toegang tot het bad werd ontzegd. De con-
centratie cortisol (een stresshormoon) toonde dit aan: die nam aanzienlijk toe wanneer de dieren 
niet tot bij het water konden.

De onderzoekers concluderen dat de gefokte nertsen nooit hun zwembehoefte zijn ‘vergeten’. 
Naast voedsel is zwemwater, wat in geen enkele nertsenkwekerij aanwezig is, volgens het onder-
zoek de belangrijkste behoefte van een nerts. 11

Stereotiep gedrag
Stereotiep gedrag is niet onschuldig. Het zijn handelingen die voortdurend herhaald worden 
maar geen duidelijk doel dienen. Stereotiep gedrag ontstaat door verveling, frustratie, een af-
stompende omgeving waarin niets te beleven valt. Waarnemers zagen hoe nertsen en vossen in 
pelsdierkwekerijen aan hun poten en staarten knaagden, hoe de dieren in hun kooien voortdurend 
dezelfde rondjes draaiden, op en neer bewogen of onophoudelijk draaiden met de kop. 

10 Universiteit Wageningen, Animal Sciences Group, Ongerief bij rundvee, varkens, pluimvee, nertsen en paarden, 2007, p 27
11  Mason, G., Cooper, J. en Clarebrough, C. “Frustrations of fur-farmed mink”, Nature, vol 410, 1 maart 2001
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Stereotiep gedrag komt amper voor in de natuur en ontstaat bij dieren die in gevangenschap 
worden gehouden en die continu stress ondervinden of belemmerd worden in het uitvoeren van 
hun normale gedragspatronen. 

In het rapport ‘The welfare of animals kept for fur production’ van het SCAHAW (Scientifi c Com-
mittee on Animal Health and Animal Welfare) van de Europese Commissie over bont wordt ste-
reotiep gedrag als abnormale gedraging getypeerd. Volgens het rapport mag aangenomen worden 
dat maatregelen die een vermindering van stereotiep gedrag en een verhoging van normaal gedrag 
teweegbrengen, bijdragen tot een beter welzijn. Waar stereotiep gedrag veroorzaakt wordt door 
ontbering, mag men aannemen dat het welzijn verbetert naarmate stereotiep gedrag afneemt.12 

Voertijd
Onderzoekers merken op dat stereotiep gedrag bij nertsen in gevangenschap inderdaad een hoog-
tepunt bereikt vóór het voederen. Waarschijnlijk ligt de onmogelijkheid om naar eigen behoefte 
over voedsel te beschikken mee aan de basis van stereotiep gedrag bij nertsen in gevangen-
schap. 

Volgens prof. dr. Tjard de Cock Buning van de Universiteit van Leiden kan het abnormaal gedrag 
van voor de voertijd het signaal zijn van een beginnende stereotypie, aangezien de drie voor-
naamste kenmerken aanwezig zijn: herhaling, fi xatie en buiten de context. Het zou dus gaan om 
een nog kleine maar wel volwaardige stereotypie, ontstaan uit exploratiedrang, die nog redelijk 
makkelijk te stoppen is door externe prikkels zoals het voederen. Maar ook in de periode na het 
voederen wordt veelvuldig stereotiep gedrag waargenomen, zelfs bij zeer jonge dieren. 

Verrijking
Dit wijst erop dat stereotiep gedrag ook voortvloeit uit andere frustraties zoals een gebrek aan 
voldoende verrijking.13 Het beoogde positieve gedrag van kooiverrijking door middel van een 
platform of een gazen of pvc cilinder bij nertsen is beperkt en neemt af naargelang de nerts 
langer opgesloten zit. Volgens prof. Donald Broom van de universiteit van Cambridge, een we-
reldautoriteit op het gebied van wetenschappelijke studie van het dierenwelzijn, sluiten dergelijke 
maatregelen abnormaal gedrag niet uit en blijft het dierenwelzijn onvoldoende. 

Bepaalde stereotypieën kunnen ook voortvloeien uit pogingen om uit de kooi te ontsnappen. 

Afwijkingen
Ook macroscopische afwijkingen als maagzweren wijzen op stress en komen vaak voor bij nert-
sen in kwekerijen: volgens Harri et al (1995) zou 24% van de individueel gehuisveste nertsen aan 
maagzweren lijden.14 Afwijkingen aan de bijnier worden in het algemeen ook in verband gebracht 
met spanning en chronische stress.

12 Europese Commissie, Scientifi c Committee on Animal Health and Animal Welfare (SCAHAW), 
 The Welfare of Animals Kept for Fur Production, 2001, p 86
13 Nimon, A. en Broom, D., The Welfare of Farmed Mink (Mustela vison) in relation to Housing and Management: 
 a Review, Animal Welfare 1999 (8), p 214
14 Nimon, A. en Broom, D., The Welfare of Farmed Mink (Mustela vison) in relation to Housing and Management: 
 a Review, Animal Welfare 1999 (8), p 210
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De bontindustrie beweert: Het klopt niet dat 10 tot 30 % van de nertsen zichzelf 5. 
zou verminken. Feit is dat bij een aantal nertsen staartzuigen voorkomt, wat 
vergelijkbaar is met duimzuigen bij kinderen. Dit kan de haren aan de staartpunt min 
of meer beschadigen. Het komt voor wanneer nertsen te vroeg gespeend werden, en 
kan voorkomen worden door ze later te spenen. 
bron : Belgische Bontfederatie, persbericht 26-03-2003

NIET WAAR

Staartbijten
Staartbijten valt helemaal niet te vergelijken met duimzuigen bij kinderen. Staartbijten is een 
vorm van abnormaal gedrag bij nertsen in kwekerijen, dat niet geconstateerd wordt bij dieren 
in het wild. Staartbijten is een vorm van zelfmutilatie. Dit gaat heel wat verder dan het ‘min of 
meer’ beschadigen van enkele haren aan de staartpunt. De nertsen, die dit doen, bijten tot bloe-
dens toe op hun eigen staart tot het staartbot bloot komt te liggen. 

Het feit dat staartbijten nog steeds veelvuldig voorkomt, terwijl het toch iets is wat het eindproduct 
schaadt, geeft aan dat het niet zo gemakkelijk te voorkomen is. Volgens het rapport The welfare 
of animals kept for fur production van de Europese Commissie wordt de graad van staartbijten 
inderdaad beïnvloed door het tijdstip van spenen, maar zeker niet alleen daardoor. Nog verschil-
lende andere factoren, en dan vooral de manier van huisvesting spelen een rol.15 In het rapport 
wordt aangenomen dat maatregelen 
die het staartbijten reduceren door aan 
te zetten tot meer normaal gedrag (bij-
voorbeeld spelen) of door de voeding 
te verbeteren, ook het dierenwelzijn 
verhogen.16 

De bonthandelaars hebben het over ‘een 
aantal nertsen’ en geven cijfers op zon-
der de bron te vermelden. Maar het offi -
ciële rapport van de Europese Commis-
sie, The welfare of animals kept for fur 
production spreekt van 42 % nertsen 
met een verminkte staart, waarvan 22 % 
ernstig verminkt.17 De wetenschappers van 
de universiteit van Wageningen spreken in 
een recent rapport over 10 tot 50%.18

15 Europese Commissie, Scientifi c Committee on Animal Health and Animal Welfare (SCAHAW), 
 The Welfare of Animals Kept for Fur Production, 2001, p 102
16 Europese Commissie, Scientifi c Committee on Animal Health and Animal Welfare (SCAHAW), 
 The Welfare of Animals Kept for Fur Production, 2001, p 88
17 Europese Commissie, Scientifi c Committee on Animal Health and Animal Welfare (SCAHAW), 
 The Welfare of Animals Kept for Fur Production, 2001, p 102: ”Mink in connected cages showed an intermediate value  
 with 42 % of the animals having damages to the tail (22 % severe).”
18 Universiteit Wageningen, Animal Sciences Group, Ongerief bij rundvee, varkens, pluimvee, nertsen en paarden, 2001, p 25

Staartbijten, waarbij nertsen tot bloedens toe op hun eigen staart 
bijten, wordt niet in het wild maar enkel in kwekerijen vastgesteld.                                              

© Respect For Animals
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De bontindustrie beweert: De grootte van de kooien werd optimaal in overeen-6. 
stemming gebracht met het dierenwelzijnsonderzoek dat plaatsvond in 1989. Er 
wordt nog steeds wetenschappelijk onderzoek gedaan om het welzijn van de 
dieren te kunnen maximaliseren. 
bron : Fédération française des métiers de la fourrure, website 2004

MISLEIDEND

Maatregelen zoals de kooitjes verhogen zodat de dieren overeind kunnen staan of de dieren ‘s 
winters niet langer uithongeren, resulteren niet in verbeteringen van het dierenwelzijn maar 
enkel in het verminderen van onnodige dierenmishandeling. Prof. Dr. F.J. Grommers, in 1994 
hoogleraar Relatie Mens-Dier aan de Universiteit Utrecht: “Alle aanpassingen met betrekking 
tot verandering van kooien of zelfs selectie van dieren zullen op de middellange termijn slechts 
een cosmetisch effect hebben. Wil men op de korte termijn een wezenlijke daad stellen dan zal, 
evenals bijvoorbeeld bij kippen, besloten kunnen worden tot het afschaffen van de houderij in 
kooien.”19 Ook prof. Donald Broom20 is van mening dat het kooisysteem nooit zal kunnen tege-
moet komen aan de welzijnseisen van pelsdieren: “Het welzijn is nog ondermaats na verrijking 
van de kooien.”

Onderzoek dat gefi nancierd wordt door, en bijgevolg in opdracht is van, de bontindustrie zal nooit 
resulteren in noemenswaardige verbeteringen voor het dierenwelzijn. Het enige doel van de bont-
handelaars is alles op hun beloop te laten. Er is al voldoende onafhankelijk objectief weten-
schappelijk onderzoek gedaan waaruit blijkt dat het welzijn van pelsdieren in kwekerijen 
slecht is. Nertsen moeten bewegingsruimte en afwisseling hebben. Het belang van activiteit voor 
nertsen blijkt uit experimentele studies waarin de dieren ook fysieke inspanningen doen zonder 
daarvoor beloond te worden.21 

De bontindustrie beweert: Het is onwaar dat op nertsenkwekerijen 20 % van de jongen 7. 
sterven voor ze volwassen zijn: dat is een resultaat van één bepaald onderzoek 
dat door dierenrechtenorganisaties veralgemeend wordt. In de praktijk ligt het cijfer 
tussen de 5 à 10 % op pelsdierenhouderijen, en dan nog vooral in de eerste week na 
het werpen. In de natuur sterft tot 80 % van deze dieren voor ze geslachtsrijp zijn.
bron : Belgische Bontfederatie, persbericht 26-03-2003

NIET WAAR

20 % mortaliteit is het gemiddelde cijfer dat opgegeven wordt in het rapport van de Europese 
Commissie, waarvoor alle relevante actuele literatuur en studies gebundeld en geanalyseerd wer-
den door wetenschappers. Het gaat dus niet zomaar om ‘één bepaald onderzoek’. De mortaliteit 
bij jonge nertsen kan zelfs nog voor het einde van de zoogperiode tot 30 % oplopen.22 Dit aantal 
is bijzonder hoog voor een sector waar alle omstandigheden kunnen gecontroleerd en aangepast 
worden, waar de dieren elke dag zouden moeten geïnspecteerd worden, onder diergeneeskundige 
zorg staan en tegen ziekten gevaccineerd worden. Het is in het eigen belang van de kwekers om 
de mortaliteit bij onvolwassen nertsen laag te houden want dode dieren zijn onbruikbaar en dus 
economisch waardeloos. Dat er toch nog een aanzienlijk deel van de jonge dieren sterft, wijst op 
een slecht welzijn veroorzaakt door problemen die inherent zijn aan het systeem. Want zelfs 5 

19 Brief van dr. Prof. F.J. Grommers aan Bont voor Dieren, 12 februari 2000
20 Prof. D.M. Broom doceert aan de University of Cambridge, dep. of Clinical Veterinary Medicine, Animal welfare and  
 human-animal interactions group
21 Zielinski, W.J. 1986, Circadian rhythms of small carnivores and the effect of restricted feeding on daily activity, 
 Physiology and Behaviour 38 (5), pp 613-620.
22 Europese Commissie, Scientifi c Committee on Animal Health and Animal Welfare (SCAHAW), The Welfare of 
 Animals Kept for Fur Production, 2001, p 116
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tot 10 % sterfte is veel: dat is 1 op de 20 tot 1 op de 10 jongen, die ondanks de gecontroleerde 
omstandigheden van de kwekerij sterven.

Sterfte in de natuur
In de natuur daarentegen zijn de doodsoorzaken totaal anders. Daar sterven de nertsen door 
externe omstandigheden zoals roofdieren, weersomstandigheden, milieuvervuiling, gebrek aan 
voedsel,… kortom, allerlei factoren waar in kwekerijen geen sprake van is. In kwekerijen sterven 
de nertsen door problemen inherent aan de pelsdierkweek, zoals misvormingen als gevolg van 
een geforceerd kweekschema gecombineerd met stresserende leefomstandigheden. De nertsen 
die ‘niet vroegtijdig sterven’ worden toch niet gespaard van een veel te vroege dood. Mannelijke 
nertsen worden na zeven à acht maanden vergast (of door nekbreken gedood). Moederdieren 
worden meestal vier jaar gehouden. Volgens de bontindustrie “kunnen moederdieren voordat ze 
gedood worden wel tot vier jaar oud worden” alsof dit aan gunstige leefomstandigheden zou lig-
gen, maar ze vermelden niet dat nertsen in de natuur tot elf jaar23 oud kunnen worden.

Waarop baseert de bontfederatie zich om te stellen dat 80 % van de wilde nertsen sterft binnen 
drie maanden na de geboorte? Zeker niet op het wetenschappelijk onderzoek van de Europese 
Commissie. Want daarin besluiten de wetenschappers dat er moeilijk een cijfer op te plakken is, 
aangezien er weinig betrouwbare gegevens voorhanden zijn over de sterfte in de natuur en het 
relatieve belang van de factoren die het sterftecijfer bepalen.24   

Als het al zo zou zijn dat het sterftecijfer van de jongen in de natuur (zelfs aanzienlijk) hoger ligt 
dan dat van nertsenjongen in gevangenschap, dan nog is dit alleszins geen reden om gevangen-
schap te rechtvaardigen. De levenskwaliteit van nertsen in de natuur ligt veel hoger dan de 
levenskwaliteit van nertsen in gevangenschap. Dr. Johnny Birks van het Vincent Wildlife Trust 
omschrijft nertsen als: “levendige, intelligente carnivoren die van nature uitgerust zijn om in een 
uitgebreide, dynamische en stimulerende wateromgeving te leven. In de natuur verkennen ze, 
jagen ze op levende prooien, eten en slapen ze, vinden ze partners, baren ze jongen en verdedigen 
ze hun territorium dat meer dan een kilometer groot kan zijn.” Daarom stelt hij zich de vraag 
“welke levenskwaliteit kan voor zulke wezens nog overblijven wanneer ze gedwongen worden te 
leven in een kleine draadijzeren kooi met (slacht)afval als voedsel?”25

De bontindustrie beweert: Recent onderzoek heeft aangetoond dat de eis voor 8. 
zwemwater voor nertsen ongegrond is, want nertsen blijken geen elementaire 
behoefte te hebben aan zwemmen. Het resultaat van het onderzoek luidt: ‘Wat niet 
weet, niet deert’.
bron: Belgische Bontfederatie, persbericht 26-03-2003

MISLEIDEND

Over welk onderzoek gaat het hier? Gaat het over Fur and Freedom: a defence of the fur trade 
door R.D. North (1999), waarbij de titel al voor zich spreekt ? Daarin legt de auteur er graag de 
nadruk op dat nertsen ons niet kunnen vertellen hoe ze zich voelen, en stelt hij dat zwemwater niet 
nodig is want “we weten niets over de gevoelens van de nertsen die nooit water hebben gekend, 
noch over wat ze voelen wanneer ze gewoon zijn geraakt aan afwezigheid van zwemwater en dit 
terwijl ze ooit wel zwemwater ter beschikking hebben gehad.”26  
Maar twee jaar later, in 2001, kon het Scientifi c Committee on Animal Welfare and Animal 

23 Europese Commissie, Scientifi c Committee on Animal Health and Animal Welfare (SCAHAW), 
 The Welfare of Animals Kept for Fur Production, 2001, p 17
24 Europese Commissie, Scientifi c Committee on Animal Health and Animal Welfare (SCAHAW), 
 The Welfare of Animals Kept for Fur Production, 2001, p 17
25 Statement to LYNX, 1991
26 North, R.D., Fur and Freedom: a defence of the fur trade, 1999
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Health van de Europese Commissie, 
North van antwoord dienen: in haar 
rapport ‘The Welfare of animals kept for 
fur production’ lezen we dat uit onder-
zoek is gebleken dat sommige nertsen 
die bij wijze van experiment wel over 
zwemwater konden beschikken, ook ef-
fectief dagelijks zwommen.27

Nog meer bronnen bevestigen het be-
lang van zwemwater voor een goed 
welzijn van nertsen. Zo concludeert 
bijvoorbeeld het artikel ‘Frustration of 
fur-farmed mink’ uit het wetenschap-
pelijk topvakblad Nature: “Deze re-
sultaten geven aan dat het opsluiten van nertsen in kwekerijen wel degelijk frustratie veroorzaakt 
bij de dieren, voornamelijk omdat ze niet de mogelijkheid krijgen om te zwemmen.”28 In het 
experiment dat tot deze conclusie leidde, werden de inspanningen geëvalueerd van de nertsen om 
tot bij water te geraken: voor zwemwater deden ze bijna evenveel moeite als voor voedsel. 

Ook uit de anatomie van de nerts is af te leiden dat nertsen zwemdieren zijn. Hun poten zijn ge-
deeltelijk van vliezen voorzien en ze hebben een gestroomlijnd lichaam.

Water betekent daling rendabiliteit
Ondanks alle wetenschappelijke gegevens en indicaties blijven fokkers ontkennen dat de dieren 
nood hebben aan zwemwater. Er zijn hiervoor verschillende redenen aan te halen, die allemaal 
neerkomen op een daling van de rendabiliteit. Ten eerste zouden de investeringen hogere kosten 
met zich meebrengen. Ten tweede kan veelvuldig contact met water invloed hebben op de kwa-
liteit van de pels.29

De bontindustrie beweert: Het rapport over bont van het SCAHAW van de Europese 9. 
Commissie, waarop GAIA haar campagnes baseert, is gemanipuleerd. De 
wetenschappers die de oorspronkelijke versie hebben opgesteld, hebben zich er 
scherp van gedistantieerd.
bron: Belgische Bontfederatie, persbericht 20-12-2002

NIET WAAR

Deze aanval op het rapport The welfare of animals kept for fur production van de Europese Com-
missie is volledig onterecht. Van manipulatie van het rapport is absoluut geen sprake. De pro-
cedure die steeds gevolgd wordt door het SCAHAW (nu Wetenschappelijk Panel Dierengezond-
heid en Dierenwelzijn van de Europese Voedselautoriteit) bij het tot stand komen van rapporten, 
werd op onze aanvraag door prof. Donald Broom, eminent lid van het SCAHAW en wereldauto-
riteit inzake de wetenschappelijke studie van het (pels)dierenwelzijn, op een rij gezet:

27 Europese Commissie, Scientifi c Committee on Animal Health and Animal Welfare (SCAHAW), 
 The Welfare of Animals Kept for Fur Production, 2001, p 57
28 Mason G., Cooper J., Clarebrough C., Frustration of fur-farmed mink. Mink may thrive in captivity but they miss   
 having water to romp about in, Nature 410, 2001, p 35-36.
29 Europese Commissie, Scientifi c Committee on Animal Health and Animal Welfare (SCAHAW), 
 The Welfare of Animals Kept for Fur Production, 2001, p 92

In alle nertsenkwekerijen ontbreekt zwemwater, om economische 
redenen. Nochtans tonen wetenschappelijke studies het belang 
van zwemwater voor het welzijn van nertsen aan.   

©Rick Leche
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Eerst wordt een 1. vraag gesteld aan het comité, in dit geval het Scientifi c Committee on Animal 
Health and Animal Welfare (nu EFSA Scientifi c Panel on Animal Health and Welfare).
Onder leiding van een lid van het comité wordt een 2. werkgroep opgericht. De selectie van de 
wetenschappers gebeurt op basis van hun kennis van verschillende aspecten van het onder-
werp, in dit geval het welzijn van pelsdieren in bontkwekerijen.
De werkgroep neemt alle wetenschappelijke literatuur door en maakt een 3. status quaestionis 
(stand van zaken in het vakgebied) op.
Dit voorlopige rapport wordt aan het 4. comité overgemaakt om het te bewerken en om con-
clusies en aanbevelingen te formuleren. Er kunnen referenties aan toegevoegd worden en de 
gegevens kunnen bijgewerkt worden.

Ook voor het rapport The welfare of animals kept for fur production werd deze standaardproce-
dure gevolgd. Het comité moest met de volgende zaken rekening houden:

Voor elk onderwerp moeten alle wetenschappelijke bewijzen behandeld en geëvalueerd wor-1. 
den.
De nauwkeurigheid van de aanpassingen in het aangehaalde wetenschappelijke rapport moet 2. 
in rekening gebracht worden.
Er moet aandacht geschonken worden aan mogelijke vooroordelen in de verzamelde gege-3. 
vens en de interpretatie ervan.
Algemeen subjectief commentaar en overbodige vergelijkingen met andere diersoorten mo-4. 
gen niet opgenomen worden in de tekst en in de besluiten.
De conclusies moeten gevolgtrekkingen zijn uit de gegevens die voorhanden zijn.5. 
Er moeten aanbevelingen opgemaakt worden over ieder aspect van de vragen die aan het 6. 
comité werden gesteld.

Voor The welfare of animals kept for fur production was de kwaliteit van het voorlopige rapport 
van de werkgroep zodanig dat enige rechtzetting nodig was. 
Het uiteindelijke rapport is dat van het Scientifi c Committee, zoals gebruikelijk bij zulke rap-
porten. Sommige leden van de werkgroep verklaarden dat ze niet akkoord gingen met bepaalde 
conclusies en aanbevelingen, maar het was hun taak niet om deze op te stellen.

Er is dus geen enkele reden om aan de geldigheid van het rapport te twijfelen. De aanbe-
velingen zijn opgesteld na onderzoek op het hoogste niveau en op basis van alle beschikbare 
objectieve wetenschappelijke kennis over pelsdieren. De bontsector pint zich krampachtig vast 
aan de (ondermaatse) aanbevelingen van de Raad van Europa uit 1999. Maar het hier besproken 
SCAHAW rapport uit 2001 is niet alleen recenter maar ook veel gedetailleerder uitgewerkt.
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 De bontindustrie beweert:10.  Het doden van nertsen en vossen gebeurt respectievelijk 
op door de wet voorgeschreven wijze met CO (koolstofmonoxide) of elektrocutie. 
GAIA heeft tijdens de dioxine-crisis zelf gepleit om het pluimvee met dat gas te laten 
inslapen en te slachten om het dierenwelzijn te garanderen en recentelijk is de vraag 
naar vergassing met CO in Nederland bij het uitbreken van de vogelpest ook aan 
de orde geweest. Door het gas worden de dieren op een zachte manier gedood. Ze 
worden niet naar een slachterij gebracht, maar op de kwekerij gedood.
bron: Belgische Bontfederatie, persbericht 26-03-2003 ; bijlage bij De Tijd 04-09-2004 ; Belgische vereniging 
van pelsdierenhouders (BEFFA), website 2008

MISLEIDEND

De dodingsmethode is het enige onderdeel van de bontindustrie dat wettelijk geregeld is (KB 
inzake de bescherming van dieren bij slachten of doden van 16 januari 1998). De wet laat ver-
gassing met CO toe, maar schrijft deze methode niet voor: het is maar één van de toegelaten 
methoden. Deze zijn:

Gebruik van mechanische instru-1. 
menten waarbij een projectiel in de 
hersenschors binnendringt, en het 
verbloeden onmiddellijk begint
Injectie met een overdosis verdo-2. 
vingsmiddel dat onmiddellijke be-
wusteloosheid veroorzaakt
Elektrocutie op de welbepaalde 3. 
manier die onmiddellijke bewuste-
loosheid veroorzaakt
Gasbedwelming met koolmonoxi-4. 
de (CO) die een diepe algemene 
gevoelloosheid veroorzaakt
Bedwelming met behulp van kool-5. 
dioxide (CO

2
) die een diepe alge-

mene gevoelloosheid veroorzaakt

GAIA heeft tijdens de dioxinecrisis vergassing van kippen op de kwekerijen als aanvaardbaar 
beoordeeld omdat het afslachten van het pluimvee opgelegd werd door de overheid en niet 
tegengehouden kon worden. In die uitzichtloze situatie was een dodingsmethode met CO de minst 
dieronvriendelijke noodoplossing omdat de dieren dan niet onnodig naar een slachthuis moesten 

worden gebracht in de containers 
waar ze helemaal op elkaar gepakt 
zitten. Omdat de bedrijven weken-
lang geblokkeerd werden en de 
kippen bleven groeien, waren de 
machines in de slachthuizen boven-
dien niet geschikt voor de te zwaar 
geworden kippen. In de gegeven 
omstandigheden was vergassing 
met CO de minst slechte manier 
die op dat moment beschikbaar 
was. GAIA-voorzitter Michel Van-
denbosch tijdens de dioxinecrisis: 
“Een spuitje zou ideaal zijn, maar 
dat is enorm omslachtig. Vergas-

In een vergassingsapparaat worden nertsen vergast.  

Vossen worden anaal geëlektrocuteerd.                    

©Bont voor Dieren

© Vier Pfoten
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sing met CO is daarom aanvaardbaar voor ons.”30 GAIA vond in deze omstandigheden de ver-
gassing het minst erge kwaad. Het was een noodsituatie die niet kan vergeleken worden met de 
normale omstandigheden. Dit blijkt ook uit het feit dat voor het doden van overtollige kuikens 
in broederijen, enkel mechanische dodingsmethoden en vergassing met CO

2
 wettelijk toegelaten 

zijn. Het vergassen van kuikens met CO is onder normale omstandigheden niet toegelaten. Voor 
het doden van nertsen is volgens de Europese Commissie injectie te verkiezen boven vergas-
sing, omdat gas, en vooral CO, een trage uitwerking kan hebben op de dieren. Van injec-
tie ondervinden nertsen het minste nadeel, maar het is voor de nertsenkwekers veel arbeidsinten-
siever.31 

Stress
De doding bezorgt de dieren extra stress en angst. Niet alleen voor de geselecteerde dieren maar 
ook voor de dieren die nog in hun hok blijven, is het vergassen of elektrocuteren een stresserende 
aangelegenheid die de dieren zeer angstig maakt. Dat is merkbaar aan de weerstand die de dieren 
bieden wanneer ze uit de kooi gehaald worden.32 Wilde dieren manipuleren veroorzaakt sowieso 
stress en angst bij de dieren. Nertsen worden dan ook niet met de blote hand vastgenomen: de 
nertsenkweker draagt dikke handschoenen.

De bontindustrie beweert: Het grootste deel (60 %) van de in België verkochte vellen 11. 
zijn afkomstig van dieren die voor hun vlees geslacht worden. Dit zijn ondermeer 
vellen uit lokale slachthuizen en van thuisgeslachte konijnen, maar ook ingevoerde 
vellen van dieren waarvan het in deze niet-West-Europese landen de traditie is ze 
op te eten.
bron : Belgische Bontfederatie, website 2008

NIET WAAR

Bonthandelaars gooien alles op één hoop: omgekeerd schaap, leder, bont, daim enz. Als we het 
hebben over bont alleen, klopt het wel degelijk dat het grootste deel afkomstig is van pelsdier-
kwekerijen. En aangezien niemand nertsenvlees eet is de bovenstaande bewering niet waar als 
het om bontvellen gaat. In een persbericht (14 april 2004) van de Belgische vereniging van pels-
dierhouders (Belgian Fur Farmers Association, BEFFA) leggen de pelsdierhouders er de nadruk 
op dat zij het hart van de pelssector zijn. Een citaat uit het persbericht: “Heden ten dage is de 
meeste pels die verwerkt wordt in de pelshandel afkomstig uit de pelsdierenhouderij en niet meer 
uit het wild.” Van nevenproduct uit de vleesindustrie is hier dus al helemaal geen sprake meer! 

De European Fur Breeders’ Association bevestigt dat de meeste bont van kweek afkomstig is: op haar 
site lezen we dat 85 % van de wereldproductie aan bont afkomstig is uit zogenaamde furfarms: nert-
sen- en vossenkwekerijen. Deze kwekerijen komen voornamelijk in Europa voor: Europa heeft een 
aandeel van 67 % in de globale nertsenkweek en van 70 % in de vossenkweek.33  België telt 23 pels-
dierenhouderijen met uitsluitend nertsen.34 Deze produceren op jaarbasis 160.000 nertsenvellen.35

Als het wel zo was dat 60 % afkomstig zou zijn van dieren die voor hun vlees geslacht worden, 
dan zouden de pelzen nog in 40 % van de gevallen niet uit het slachthuis komen, maar uit de 

30 Het Belang van Limburg, 29 juni 1999
31 Europese Commissie, Scientifi c Committee on Animal Health and Animal Welfare (SCAHAW), 
 The Welfare of Animals Kept for Fur Production, 2001, p 67-68
32 Europese Commissie, Scientifi c Committee on Animal Health and Animal Welfare (SCAHAW), 
 The Welfare of Animals Kept for Fur Production, 2001, p 67
33 www.efbanet.com
34 www.pelsdieren.be
35 Oslo Fur Auctions, cijfers voor België: 1996 tot 1998: 140.000 pelzen per jaar; 1999: 155.000 pelzen; 2000 tot   
 2005: 160.000 pelzen per jaar
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nertsenkwekerijen. Toch een aanzienlijk deel waar een eind aan kan gemaakt worden door nert-
senkwekerijen te sluiten.

Kat en hond
De ingevoerde vellen waarvan sprake, die uit landen komen waar het de traditie is het vlees van 
de dieren op te eten, zijn afkomstig van katten en honden. In het Oosten is het inderdaad de tra-
ditie om katten en honden op te eten, iets wat in het Westen ondenkbaar is omdat wij deze dieren 
als huisdieren houden. Op de site van de Belgische Bontfederatie staan katten en honden ook 
vermeld onder de dieren waar het bont ‘als bijproduct’ van afkomstig kan zijn. De Oosterse kat-
ten- en hondenpelzen zijn immers voor wereldwijde export bedoeld. Een Chinees bedrijf beweert 
dat Europese bedrijven hondenbont gebruiken voor schoenen en handtassen, die het niet altijd als 
dusdanig identifi ceren.36

Honden- en kattenbont is echter voortaan verboden in België aangezien in 2007 in ons land een 
handelsverbod op de in- en uitvoer, de productie en verkoop van honden- en kattenbont van 
kracht werd.37 Dit geldt ook voor zeehondenbont.38 Bovendien verbiedt de Europese Unie vanaf 
31 december 2008 de import, export en handel in bont van honden en katten.

Konijn
Is konijnenbont afkomstig van dieren die voor hun vlees gekweekt worden ? Een recent rapport 
van de Universiteit van Wageningen geeft aan dat over de productie van en handel in konijnen-
bont weinig bekend is. 39  Wel zeker is dat pelzen afkomstig van de vleesproductie als laagwaardig 
worden gekwalifi ceerd, en de haren van deze pelzen veelal gebruikt worden voor het vervaardi-
gen van wol, garens en vilt. 
Er zijn twee konijnensoorten die speciaal 
voor de pels gekweekt worden: Rex en 
Orylag konijnen. Deze laatste worden in 
Frankrijk gekweekt. Bij Orylag konijnen 
wordt in tweede instantie ook het vlees ge-
bruikt, bij Rex konijnen normaal niet. 40

Rex konijnen 
Zij worden individueel gehuisvest om 
kwetsuren aan hun pels te vermijden. Hun 
draadgazen kooi is veelal 40 à 50 cm x 60 
cm en 30 cm hoog. Dit is te vergelijken met 
2 grote schoendozen naast elkaar. Moeder-
dieren worden 1 à 3 weken na de bevalling 
al opnieuw bevrucht. Hun jongen worden gedood op de leeftijd van 8-9 maanden. 

Orylag konijnen en vleeskonijnen
Ook Orylag konijnen worden individueel gehuisvest in vergelijkbare kooien als Rex konijnen. 
Vleeskonijnen daarentegen worden meestal in groepen van zes gehouden. De standaardafmeting 
voor de kooi van vleeskonijnen is 50 cm x 70 cm. Orylag en vleeskonijnen worden op een leeftijd 
van 10 à 12 weken voor consumptie gedood. Moederdieren moeten 11 nesten per jaar werpen. 
Na 2 à 3 jaar worden ze gedood omdat ze niet meer productief zijn. Ter vergelijking: konijnen als 
huisdier gehouden, worden gemiddeld 6 jaar oud en hun leeftijd kan zelfs tot 12 jaar oplopen.41

36 The Humane Society of the United States (HSUS), What is that they’re wearing?, 1998, p 2
37 Wet betreffende het verbod op de commerciële productie van en handel in honden- en kattenbont en hiervan afgeleide  
 producten, 26 januari 2007
38 Wet betreffende het verbod op de fabricage en de commercialisering van producten die afgeleid zijn van zeehonden,  
 16/03/2007
39 Universiteit van Wageningen, De productie van en handel in konijnenbont in de Europese Unie, 2007
40 Onderzoek van CAFT in Denemarken bracht aan het licht dat het vlees van Rex-konijnen er illegaal verhandeld werd.  
 Coalition to abolish the fur trade, The reality of commercial rabbit farming in Europe, p 3
41 www.konijnen.be

Rex-konijnen worden enkel voor hun vacht gekweekt. Foto: 
kwekerij in Denemarken.                                                       

© CAFT
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Uit onderzoek van CAFT blijkt dat het kweken en doden van konijnen voor bont even wreed is 
als de andere sectoren uit de bontindustrie.42 De mortaliteit bij konijnen is bijzonder hoog: 10 
tot 15 % van de konijnen sterft vroegtijdig, zowel bij vleeskonijnen als bij Rex konijnen. Dit 
tast de winst van de kwekers nauwelijks aan, maar zegt wel veel over de slechte omstandig-
heden waarin de dieren leven. Bij Orylag konijnen kan de mortaliteit zelfs oplopen tot 30 %.43

De productie van en handel in konijnenbont wordt relatief weinig aan de kaak gesteld. Wereld-
wijd wordt veel meer aandacht geschonken aan honden- en kattenbont. Maar net als honden 
en katten, worden ook konijnen op een wrede manier behandeld door kwekers die niet in die-
renwelzijn maar alleen in kwaliteitsvolle pelzen geïnteresseerd zijn. Een verbod op het kwe-
ken van konijnen speciaal voor hun pels, zou het dierenwelzijn ten goede komen, en blijk-
baar volgens de Belgische bontfederatie voor hun collecties nauwelijks een verschil uitmaken.

Maar ook het minder kwaliteitsvol konijnenbont, afkomstig van vleeskonijnen, wordt niet op 
een diervriendelijke manier geproduceerd. Voor het houden van konijnen, voor vlees en/of bont, 
bestaan er binnen de EU geen wettelijke richtlijnen. Nederland heeft als enige land in de EU 
sinds 2006 een welzijnsverordening voor vleeskonijnen waarin zowel de kooi-inrichting als kooi-
afmetingen zijn vastgelegd.

De bontindustrie beweert: De bontindustrie is niet12.  vervuilend. Er worden geen 
chemicaliën of pesticiden gebruikt. De moderne mestverwerkingssystemen en de 
hoge voedselkwaliteit zorgen ervoor dat de uitscheiding van fosfaten en nitraten 
tot een minimum beperkt worden. De (kleine) hoeveelheid mest die geproduceerd 
wordt is ideaal om planten en bloemen mee te bemesten.
bron : European Fur Breeders Associaton, website 2008

NIET WAAR

Het gebruik van chemicaliën is juist kenmerkend voor de bontindustrie. Bij het bewerken 
van de vellen wordt de giftige stof formaldehyde gebruikt, alsook chroom, een van de zware me-
talen die het meest vervuilend zijn voor waterlopen.44 

De voedselkwaliteit is niet hoog. Hier spreekt de sector zichzelf tegen want ze beweert dat de 
dieren gevoed worden met slachtafval. 

De mest is helemaal niet ideaal maar vormt een extra probleem bovenop het mestoverschot uit 
de vleesindustrie.

42 Coalition to abolish the fur trade, The reality of commercial rabbit farming in Europe  
 (http://www.rabbitfur.org/CAFT_Rabbit_Fur_Report.pdf)
43 Coalition to abolish the fur trade, The reality of commercial rabbit farming in Europe 
 (http://www.rabbitfur.org/CAFT_Rabbit_Fur_Report.pdf)
44 Vandille, G. & Van Zeebroeck, B., De Belgische Milieurekeningen, 2003
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De bontindustrie beweert: In tegenstelling tot synthetisch materiaal is bont biolo-13. 
gisch afbreekbaar. Ook is het een hernieuwbare natuurlijke grondstof (in 
tegenstelling tot olie). 
bron : Furcommission, website 2008

NIET WAAR

De onbehandelde pels van een dood dier is inderdaad biologisch afbreekbaar. Maar alle die-
renhuiden die gebruikt worden om bontkledij te maken, moeten gelooid worden. Bij het looien 
worden de collagene vezels in de dierenhuiden gestabiliseerd zodat ze niet verder afbreken. In het 
looiproces worden verschillende schadelijke stoffen gebruikt, zoals minerale zouten en formalde-
hyde (een giftig gas). Bovendien wordt bont in allerlei kleuren aangeboden: behandeld met verf 
die niet biologisch afbreekbaar is.

Door bont als grondstof met olie te vergelijken laat de bontsector ten onrechte uitschijnen 
dat zij geen olie zou verbruiken. Nochtans worden bij bontproductie de onduurzame energie-
bronnen niet minder uitgeput dan bij de productie van synthetische kledij. In het vakblad van de 
internationale bontindustrie staat te lezen dat de bontproducenten zich zorgen maken om de hoge 
kosten die het scherp toegenomen gebruik van olie en elektriciteit met zich meebrengt.45

De bewerking van ruwe dierenvellen tot een kledingproduct van bont is zeer energieverspillend 
en milieubelastend. Bont ondergaat talloze bewerkingen.

Bij het looiproces bijvoorbeeld worden, om te ontvetten, om schimmels en bacteriën te doden en 
om de pels antistatisch en glanzend te maken, gebruikt :

 - chroom
 - zouten
 - chemische oplosmiddelen
 - andere chemicaliën

Volgens een studie uitgevoerd voor de Ford Motor Company is voor een bontmantel van ge-
kweekte nertsen 66 keer zoveel energie nodig als voor een synthetische jas.46

De bontindustrie beweert: Bont is een 14. natuurproduct.
bron : Belgische vereniging van pelsdierenhouders (BEFFA), website 2008

MISLEIDEND

Wat bedoelt men hiermee? Een bepaalde vleesproducent kan zijn koopwaar natuurproducten 
noemen wanneer de dieren op een natuurlijke wijze gehouden worden: zoveel mogelijk in de 
wei en ‘s winters in ruime diervriendelijke stallen.47 Als dit voor de defi nitie van een natuur-
product kan doorgaan dan is bont allesbehalve een natuurproduct. Het is de bewerkte pels van 
wilde dieren die in een zeer onnatuurlijke omgeving hun leven moeten slijten. Met haar kromme 
redeneringen probeert de bonthandel zich gewoon een groen imago aan te meten. De bonthandel 
koppelt milieu- en diervriendelijke termen geheel ten onrechte aan het product bont, omdat het 
afkomstig is van een dier.

45  Sandy Parker Reports, 24 mei 2004
46  Smith, G.H., resident engineer at Ford Motor Company, Scientifi c Research Laboratory
47  http://www.eemlandhoevenieuws.nl/html/boerderijwinkel.html
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De bontindustrie beweert: Er is streng 15. toezicht op het dierenwelzijn in 
de kwekerijen; er wordt bijvoorbeeld aangegeven om platformen, speelcilinders 
en dergelijke aan te brengen, en het kweken van de dieren gaat tegenwoordig de 
richting uit van het houden in groepsverband. 
bron : Belgische Bontfederatie, persbericht 26-03-2003

NIET WAAR

Waarnemers zagen in de meeste Belgische kwekerijen geen platformen en in geen enkele kweke-
rij zagen ze speelcilinders. 

De wet
Er is helemaal geen streng toezicht op het dierenwelzijn in pelsdierkwekerijen. Noch in ons land 
noch op Europees niveau bestaan specifi eke wetten omtrent het welzijn van pelsdieren. Alleen de 
dodingmethode is wettelijk geregeld. Er werden in 1999 wel een aantal aanbevelingen geformu-
leerd door de Raad van Europa. De Belgische Bontfederatie beweert zich aan deze aanbevelingen 
aan te passen, maar is daar in werkelijkheid nogal selectief in. Zo wordt bijvoorbeeld zwemwater 
aangeraden (artikels 8 en 23), iets waar de Belgische Bontfederatie niet wil op ingaan. 

Groepshuisvesting
Groepshuisvesting is niet altijd een verbetering voor het dierenwelzijn. Het creëert voor nertsen 
een tegennatuurlijke situatie. In de nertsenhouderij tracht men dieren in groepen te huisvesten 
vanuit het economisch belang: meer dieren per vierkante meter. Groepshuisvesting leidt dus in de 
eerste plaats tot verdere intensivering van de nertsenhouderij. 

Geen sociaal dier
De nerts is een alleenlevend, vrij asociaal dier dat, afgezien van paar- en zoogtijd, geen soortge-
noten in zijn omgeving duldt. In de natuur leeft elke nerts, of dat nu een mannetje of een vrouwtje 
is, in een eigen territorium. In dat territorium bejaagt het dier zijn prooien en heeft het meerdere 
nesten en schuilholen (5 tot 24 per dier48). Territoria van mannetjes en vrouwtjes kunnen elkaar 
enigszins overlappen. Mannetjes en vrouwtjes leven dus apart en trekken hooguit in de paartijd 
enige tijd samen op. Wanneer de jonge nertsen in het voorjaar (van half april tot begin mei) gebo-
ren worden, zijn de diertjes volstrekt hulpeloos. Ze zijn dus volledig op de zorgen van hun moeder 
aangewezen. De jonge nertsen groeien een maand of drie samen in het nest op, maar in de late 
zomer worden de onderlinge gevechten tussen de dieren steeds feller. De dieren zijn er klaar voor 
om zelf een territorium te veroveren. 

Groepshuisvesting lukt in de regel alleen met nertsen uit een zelfde nest en zelfs dan kunnen er 
zoveel vechtpartijen voorkomen dat de dieren gescheiden moeten worden.

De bontindustrie beweert: Dankzij dierenrechtenactivisten en serieuze onderzoekers 16. 
zijn nu in elk land reglementen uitgevaardigd. Controles zijn op hun plaats om te 
garanderen dat ze gerespecteerd worden.
bron : Fédération française des Métiers de la Fourrure, website 2008

NIET WAAR

Veel landen hebben nog geen reglementering voor het welzijn van pelsdieren. België bijvoor-
beeld nog niet, evenmin als Frankrijk, Griekenland, Portugal, Spanje en Ierland. Daar tegen-
over staat dat al verschillende Europese landen een verbod uitgevaardigd hebben, of de lat voor 

48 Europese Commissie, Scientifi c Committee on Animal Health and Animal Welfare (SCAHAW), 
 The Welfare of Animals Kept for Fur Production, 2001, p 11
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het dierenwelzijn zo hoog leggen dat de kweek onrendabel wordt. Er is duidelijk een evolutie in 
de aandacht voor het dierenwelzijn merkbaar.  Een overzicht49 :50

Europese landen met een verbod op de kweek van pelsdieren enkel of voornamelijk voor bont

Land Jaar Wat ?

Nederland 1995
1997

Verbod op vossenkweek
Verbod op chinchillakweek

Verenigd 
Koninkrijk 2000 Verbod op pelsdierenkweek

Oostenrijk 2004 Verbod op pelsdierenkweek 
(eerder al verbod in bepaalde deelgebieden)

Bulgarije 2006 Geen vergunningen meer voor nieuwe kwekerijen, en bestaande kwekerijen 
werden gesloten (uitdoofbeleid / verbod)

Kroatië50 2007 Verbod op pelsdierenkweek
met overgangsperiode tot 2017

Europese landen waar de pelsdierenkweek onrendabel wordt en verdwijnt, door het uitvaardigen 
van strenge wetgeving voor het dierenwelzijn

Zwitserland 1981 Pelsdierenkweek enkel mogelijk volgens de dierentuinennormen; er zijn geen 
pelsdierenkwekerijen

Zweden 1995 Verstrengde eisen voor de vossenkweek leidden tot het stopzetten van de 
vossenkweek in 2000

Italië 2001 Verstrengde eisen voor de nertsenkweek zullen waarschijnlijk tot een 
stopzetting van de nertsenkweek leiden in 2008

Duitsland 2006 De steeds strengere wetgeving zal de pelsdierenkweek vermoedelijk tegen 
2011 onrendabel maken

Denemarken 2007 Verstrengde eisen voor de vossenkweek kan tot een stopzetting van de 
vossenkweek leiden in 2008

België blijft dus nog achter in wetgeving die het welzijn van pelsdieren zou moeten garanderen. 
De algemene dierenwelzijnswet is de hoogste norm. De Belgische Bontfederatie beweert de aan-
bevelingen van de Raad van Europa in de praktijk om te zetten maar is daar niet consequent in, 
en bovendien zijn deze aanbevelingen absoluut ontoereikend. 

De bontindustrie beweert: Prominente wetenschappers bevestigen dat de gekweekte 17. 
dieren heel ver staan van hun voorouders die in het wild leefden. Na 80 generaties 
zijn ze aan hun veranderde omgeving geadapteerd en zijn ze dus grotendeels 
gedomesticeerd.
bron : European Fur Breeders Associaton, website 2008

NIET WAAR

Nertsen en vossen zijn wilde dieren en geen gedomesticeerde dieren. Echte domesticatie vol-
trekt zich pas na een proces van vele eeuwen en veronderstelt socialisatie met de mens, zoals in 
het geval met de hond en sommige herkauwers. Het verschil tussen gedomesticeerde en wilde 
dieren is van genetische aard en daar doet het al dan niet in gevangenschap geboren zijn niets aan 
af. Tam kunnen zowel niet als wel gedomesticeerde dieren zijn. Maar dit staat los van domesti-

49 Vier Pfoten, Fact sheet “Fur”
50 Decision promulgating the Animal Protection Act, 1 december 2006, art. 4 – 23: “Procedures prohibited for the purpose  
 of protecting animals: It is prohibited to rear animals for fur production purposes.”
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catie en is er ook geen voorstadium van. Dit sluit aan bij het onderzoeksresultaat van prof. Nigel 
Dunstone (University of Durham) : de nieuwsgierigheid van de nertsen is een natuurlijke eigen-
schap die niet noodzakelijk moet gelinkt worden aan het niveau van domesticatie. In de Duitse 
deelstaat Hessen is het verboden nertsen in kooien te kweken omdat ze er terecht als wilde dieren 
worden beschouwd. 51 In België is dit wel nog toegelaten, maar enkel voor productiedoeleinden. 
De Belgische wet laat particulieren dus niet toe nertsen te houden. Net zoals tijgers, panters of 
apen verboden zijn als huisdier. 

Het feit dat nertsen wilde dieren zijn heeft belangrijke implicaties voor hun welzijnsbehoeften. 
De wetsbepalingen over veehouderijsystemen zijn gebaseerd op de noden van gedomesticeerde 
dieren. 

Tenslotte nog een bedenking over het aantal generaties waar de bontindustrie het over heeft. 
Dat aantal is overdreven. Kwekerijen werden pas begin 20e eeuw in Europa geïntroduceerd. De 
mannelijke dieren leven zeven à acht maanden, de vrouwelijke kweekdieren leven tot vier jaar. 
Een moederdier overleeft dus in feite vier generaties. Zo is het misschien correcter om van 25 
generaties te spreken in plaats van 80. Over het algemeen houdt men het in wetenschappelijke 
studies meestal op 60 generaties.

De bontindustrie beweert: Door 18. selectieve kweek zijn de dieren in de kwekerijen 
niet meer nerveus en agressief. Tegenwoordig hebben de dieren een zacht en 
nieuwsgierig karakter en baren ze dubbel zoveel jongen als vroeger.
bron : Fédération française des Métiers de la Fourrure, website 2008

NIET WAAR

De selectieve kweek om nieuwsgierige of rustigere dieren te bekomen is niet succesvol. Dit 
blijkt uit Deense studies over de mogelijkheden van selectie. Veranderingen in karakter waren 
zeer miniem.52 Bovendien kunnen ook rustige dieren welzijnsproblemen ondervinden. Dieren 
van dezelfde soort maar met een verschillend karakter hebben nog steeds dezelfde basisbehoeften 
voor een goed welzijn.

 
Men kan zich ook de vraag stellen 
wat precies onder nieuwsgierigheid 
wordt verstaan. Dr. F. Wemelsfelder: 
“Als onder nieuwsgierigheid het gedrag 
verstaan wordt dat de Jonge en Leipoldt 
(1994) beschrijven, dan gaat het om een 
passief oprichten en rondkijken. Dit is 
niet het nieuwsgierige actieve gedrag 
van gedomesticeerde dieren als kat-
ten en honden.” Volgens prof. dr. F.J. 
Grommers is hier sprake van de onjuiste 
antropomorfe interpretatie dat ‘nerts-ei-
gen’ onderzoekend gedrag wordt uitge-
legd als nieuwsgierigheid en daarom als 
een zekere mate van aanpassing. Maar 
de ‘nieuwsgierigheid’ van de nerts is 
een deel van zijn speurgedrag.53 

51 http://www.parliament.uk/commons/lib/research/rp2000/rp00-004.pdf
52 Europese Commissie, Scientifi c Committee on Animal Health and Animal Welfare (SCAHAW), 
 The Welfare of Animals Kept for Fur Production, 2001, p 166
53 Brief van dr. Prof. F.J. Grommers aan Bont voor Dieren, 12 februari 2000

Wat kwekers als ‘nieuwsgierig gedrag’ van gekooide nertsen 
voorstellen, is volgens wetenschappers een deel van hun speur-
gedrag dat eigen is aan nertsen. Ook in gevangenschap gekweekt 
blijven nertsen wilde dieren. 

©Anton Krag ©Nick Lawes
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Een grote kroost is geen indicatie van goed welzijn. Het aantal jongen wordt beïnvloed door een 
hele reeks factoren die geen direct verband hebben met welzijn, zoals soort (genetische afkomst), 
voedingsstoffen, ouderdom van het moederdier en tijdstip van de bevruchting.54 Bovendien wordt 
de bewering dat er dubbel zoveel jongen geboren worden als vroeger, niet met cijfermateriaal 
gestaafd. Integendeel, in 1993 kreeg een teef in Nederland gemiddeld 3,9 jongen terwijl dat in 
1998 tot 5,3 gestegen was, wat dus nog niet eens in de buurt komt van het dubbele. In 2007 bracht 
een moederdier gemiddeld 5,25 pups ter wereld die oud genoeg werden om vergast te worden.55 
Een groot nest jongen kan ook nadelige gevolgen hebben voor het welzijn, ondermeer door een 
verhoogd risico op ziekte bij het moederdier.

De bontindustrie beweert: De vraag naar een verbod op pelsdierkwekerijen komt uit 19. 
de hoek van zeer fundamentalistische, ideologische dierenrechtenorganisaties 
die hun visie als enige moreel juiste aanzien en geen rekening meer houden met 
visies van andere mensen. 
bron : BEFFA, Peldierenhouderij: een professionele agrarische bedrijfstak 

NIET WAAR

Het klopt niet dat dierenrechtenorganisaties geen rekening houden met visies van anderen. Veel 
mensen delen de mening dat het in het algemeen onverantwoord is om dieren te doen lijden 
voor zaken die onnodig of niet levensnoodzakelijk zijn. Specifi ek voor bont kan dankzij de 
IPSOS / INRA-opiniepeiling uit 2004 gesteld worden dat het overgrote deel van de bevolking de 
pelsdierenkweek afkeurt. Met de stelling : ‘in België moet een verbod komen op het fokken 
van dieren voor bont’, gaat 79 % akkoord.56 De bewering dat dierenrechtenorganisaties hun 
mening opdringen of  geen 
groot maatschappelijk 
draagvlak hebben, is dan 
ook volledig onjuist. De 
gemiddelde Belg vindt de 
aangeklaagde praktijken 
zodanig dieronvriende-
lijk dat hij dit niet langer 
aanvaardt. Dit is een be-
langrijk signaal aan de 
overheid om er wat aan te 
doen. 

Niet alleen GAIA maar 
de hele representatieve 
dierenwelzijns- en dieren-
rechtenbeweging, waar-
onder ook RSPCA (Royal 
Society for the Protection 
of Animals van Groot-
Brittannië), WSPA (de World Society for the Protection of Animals, dat advies geeft aan de Ver-
enigde Naties), Eurogroup for Animals en vele andere die in offi ciële overlegorganen zetelen, 
streven naar een verbod op pelsdierkwekerijen.

54 Europese Commissie, Scientifi c Committee on Animal Health and Animal Welfare (SCAHAW), 
 The Welfare of Animals Kept for Fur Production, 2001, p 81
55 bron: Bont voor Dieren, op basis van CBS-landbouwtellingen
56 IPSOS / INRA enquête in opdracht van GAIA tussen 5 en 13 augustus 2004 uitgevoerd bij een representatief deel 
 van de bevolding, bestaande uit 1006 inwoners van België boven de 18 jaar    

In welke mate bent u het eens met…..? Er moet in België een verbod komen op 
het fokken van dieren voor hun bont.

79 % van de Belgen uit een representatieve steekproef gaat akkoord met de 
stelling dat in ons land een verbod moet komen op het fokken van dieren voor 
bont. (INRA/IPSOS enquête, 2004)
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De bontindustrie beweert: Nadat het KB verscheen dat nertsen toegelaten waren in 20. 
kwekerijen hebben heel wat kwekers grote investeringen gedaan. Het zou dan ook 
ethisch niet verantwoord zijn om enkele jaren later een verbod op pelsdierkwekerijen 
uit te vaardigen. 
bron: BEFFA, Peldierenhouderij: een professionele agrarische bedrijfstak 

MISLEIDEND

Voormalig federaal minister van Volksgezondheid Jef Tavernier, bevoegd voor Dierenwelzijn, 
heeft in de Kamer benadrukt dat de beslissing om nertsen in het KB op te nemen (nertsen mogen 
gehouden worden voor productiedoeleinden) - op omstreden wettelijke gronden trouwens - vol-
ledig los staat van de fundamentele discussie over de pelsdierhouderij. De toelating was volgens 
hem dringend nodig om ruimte te laten voor genetische vernieuwing in de betrokken productie-
sectoren.57 
Tot voor kort kregen Belgische pelsdierenkwekers een vergunning voor 20 jaar. In mei 2004 
echter kreeg een kweker te horen van minister Tavernier dat hij maar een vergunning voor 5 jaar 
kreeg ‘omdat een verbod op pelsdierkwekerijen nakende was’. De pelsdierenkwekers kenden dus 
de vooruitzichten, en zij die investeren doen dat op basis van geruchten (dat er een wetgeving zou 
komen die pelsdierhouderijen een vast statuut zou geven) en dus op eigen risico. 

De bontindustrie beweert: In België werken ongeveer 21. 500 werknemers fulltime 
en parttime in de bontsector 
bron: Belgische vereniging van pelsdierenhouders (BEFFA), persbericht 14-05-2004

NIET WAAR

Het aantal dat hier door de bontsector opgegeven wordt is niet geloofwaardig. Of rekenen 
ze hierbij misschien ook het personeel van winkels waar (ondermeer) bont verkocht wordt, de 
distributeurs en transporteurs van (ondermeer) bontkledij, de ontwerpers die (ondermeer) bont in 
hun collectie gebruiken, enz.? Van België zijn geen onafhankelijke cijfers terug te vinden, maar 
wel van de Verenigde Staten. Daar werd het aantal werknemers in de bontindustrie, met inbegrip 
van familiebedrijven maar niet van wildvangst, op 3000 personen geschat, terwijl er 438 (in 
1998) à 318 (in 2002) nertsenkwekerijen waren.58 Dit komt neer op werkgelegenheid voor 9,4 à 
6,8 personen per kwekerij. Als er in België 500 mensen hun baan zouden verliezen bij de sluiting 
van de 23 bedrijven (alle gelegen in Vlaanderen!) dan zou dat werkgelegenheid betekenen voor 
21,7 personen per kwekerij. Dat dit cijfer drie keer zo hoog ligt als in de Verenigde Staten, wijst 
er waarschijnlijk op dat het aantal sterk overdreven is.

Op de website van de BFTA (British Furtrade Association) lezen we bovendien : de inkomsten 
van de bonthandel zijn voor veel kwekers een bijverdienste naast hun inkomen uit agrarische 
activiteiten. 

In de aanvraag van een bedrijf uit Aalter voor een milieuvergunning om twee nertsenstallen te 
bouwen met plaatsen voor maximaal 6.384 nertsen, wordt vermeld dat bij deze uitbreiding geen 
werknemers tewerkgesteld worden.59

57 Antwoord van minister Jef Tavernier op vraag van volksvertegenwoordiger Magda De Meyer in de Kamer, 
 25 maart 2003
58 Furskins, USITC Publication 3666, Industry and trade summary, January 2004, Washington DC, p 5
59 Besluit van de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, 15 maart 2007
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De bontindustrie beweert: Als nertsenkwekerijen in België zouden verboden worden 22. 
dan zou de productie zich verplaatsen naar landen buiten Europa, waar veel 
minder aandacht is voor dierenwelzijn. 
bron : BEFFA, Peldierenhouderij: een professionele agrarische bedrijfstak

MISLEIDEND

Er is geen reden om in eigen land niet uit te gaan van onze eigen morele normen en waarden. 
In andere landen of culturen gebeurt wel meer wat wij onbehoorlijk, ongepast of onfatsoenlijk 
vinden (bijvoorbeeld stierengevechten). Dat vormt moreel geen steekhoudend argument om deze 
praktijken ook bij ons toe te laten. Het gaat niet op om iets te rechtvaardigen door te stellen dat 
het in andere landen nog erger is.

De bewering dat de dieren in het buitenland slechter af zijn suggereert ten onrechte dat nertsen 
in België beter af zijn. Uit de hiervoor besproken argumenten blijkt dat België op het gebied 
van reglementering zelfs ondermaats scoort. De aanbevelingen van de Raad van Europa (1999), 
waar de Belgische nertsenkwekers, zo beweren ze, zich aan spiegelen, zijn een waterig, weten-
schappelijk onverantwoord en bedenkelijk compromis tussen de verschillende Europese landen, 
dat vooral door de inbreng van Finland, een van de grootste bontproducerende landen, gunstig is 
voor de bontsector. 

Overigens ligt een massale verplaatsing van de nertsenkweek uit België naar elders niet voor 
de hand. Wereldwijd is de pelsdierenkweek in de afgelopen tien jaar bijna gehalveerd. Weliswaar 
zijn er nieuwe afzetmarkten voor bont in Azië gevonden, maar deze markten zijn zeer instabiel.60 
Bovendien ziet een pelsdierfokkerij er overal ter wereld hetzelfde uit (kleine draadgazen kooien). 
Je kan niet verwachten dat alle landen precies op hetzelfde moment dezelfde beslissing nemen. 
Maar wanneer er een Belgisch verbod komt sluit ons land zich aan bij die landen die pelsdieren-
welzijn hoog in het vaandel dragen en wordt de kans groter dat nog meer landen het voorbeeld 
van Groot-Brittannië en Oostenrijk volgen zodat dergelijke praktijken verdwijnen. Op die manier 
evolueert een samenleving progressief in de goede richting.

De bontindustrie beweert: De wereldwijde 23. stijging van de vraag naar bont 
toont aan dat de opinie van dierenrechtenorganisaties niet gedeeld wordt door de 
meerderheid van de mensen. Recent onderzoek heeft immers aangetoond dat 63 % van 
de Amerikaanse jongeren bontgebruik aanvaardbaar vindt, dat het doel de middelen 
heiligt. 
bron : Furcommission, website 2008

MISLEIDEND

Over welk ‘recent onderzoek’ heeft men het? Zonder bronvermelding kan niet nagegaan wor-
den of dit onderzoek effectief heeft plaatsgevonden, of het correct uitgevoerd is, of de bevindin-
gen juist geïnterpreteerd werden, en hoe representatief het resultaat is. Dr. Stephen Kellert van 
de Universiteit van Yale concludeerde in 1980 uit zijn onderzoek naar de aanvaardbaarheid van 
wildvangst voor bont dat 57 % van de ondervraagde Amerikanen tegen het doden van dieren voor 
hun pels was, zelfs wanneer het om niet bedreigde diersoorten ging. Maar ook recenter onderzoek 
naar de opinie van Amerikanen toont duidelijk aan dat de overgrote meerderheid tegen de bont-
industrie gekant is. In 1990 bleek 85 % van hen afkerig te staan tegenover het doden van dieren 
voor hun pels.61 

60  Bont voor Dieren, website 2004
61  Respect for Animals, website 2004
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Ook in België keurt de 
overgrote meerderheid 
de bontproductie af. Vol-
gens de IPSOS / INRA-
enquête wil 79 % van de 
Belgen een verbod op pels-
dierkwekerijen. Maar er 
bestaat nog te veel onwe-
tendheid. Zo weet slechts 
37 % van de ondervraagde 
Belgen echt zeker dat er in 
België pelsdierenhouderij-
en bestaan, en denkt 17 % 
zelfs met zekerheid (maar 
dus onterecht) dat het niet 
zo is. 64 % weet niet dat de 
dieren in kooien van gerin-
ge afmetingen gehouden 
worden. Slechts 28 % weet 
dat de dieren door vergas-
sing of anale elektrocutie 
gedood worden.62 Nertsen 
worden vergast, vossen 
anaal geëlektrocuteerd.

Ook in Nederland en 
Groot-Brittannië keurt 
de overgrote meerder-
heid bont af. Volgens een 
opinie-onderzoek van Into-
mart (februari 1999) vindt 
maar liefst 88 % van de 
Nederlanders bont onver-
antwoord, en vindt 86 % 
dat naast de vossenkweek 
ook de nertsenfokkerij in 
Nederland verboden dient 
te worden.63 In Groot-Brittannië was volgens een onderzoek uit 1996 76 % van de Britse bevol-
king te vinden voor een verbod op pelsdierkwekerijen tegenover 12 % tegenstanders van een 
verbod (waarvan slechts 2 % uitgesproken tegenstanders).64 Groot-Brittannië heeft de kweek van 
dieren exclusief voor bont dan ook verboden vanaf 2003. In België is 14 % niet gewonnen voor 
een verbod (waarvan 7 % uitgesproken tegenstander van een verbod). 

62 IPSOS / INRA enquête in opdracht van GAIA tussen 5 en 13 augustus 2004 uitgevoerd bij een representatieve 
 steekproef, bestaande uit 1006 inwoners van België boven de 18 jaar
63 Bont voor Dieren, website 2004
64 Respect for Animals, website 2004

Bent u op de hoogte van het feit dat deze dieren in België gehouden 
worden in kooien van geringe afmetingen ? Nertsen bijvoorbeeld zitten 
permanent per 2 of 3 dieren in een kooi met een oppervlakte van 86x30 
centimeter.

Slechts 36 % weet dat de dieren in kooien van geringe afmetingen gehouden 
worden.

Bent u op de hoogte van het feit dat deze dieren in België gedood 
worden door middel van vergassing of anale elektrocutie ? 

Slechts 28 % weet dat de dieren door vergassing of door anale elektrocutie 
gedood worden.
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De bontindustrie beweert: De laatste jaren zijn we geëvolueerd naar een maatschappij 24. 
waarin iedereen openstaat voor nieuwe trends en modetendensen, wat zorgt voor 
een vernauwing van generatiekloven. 
bron : Belgische Bontfederatie, website 2004

MISLEIDEND

Wie zou het roken willen promoten of kinderarbeid terug willen invoeren om de generatiekloven 
te dichten ? Ook van veel middeleeuwse gebruiken, die nu als immoreel worden beschouwd, zijn 
we gelukkig af, maar op het gebied van de behandeling van dieren zijn nog te veel dieronvrien-
delijke praktijken wettelijk toegelaten. Dus in plaats van 
een positieve evolutie naar minder leed, minder geweld 
en minder doden in de beschaving aan te moedigen, stelt 
de bontindustrie voor om terug een stap achteruit te zet-
ten en dit louter om economische en triviale redenen. 

Wanneer de trend van de bontproductie over de jaren heen 
bekeken wordt, spreken de cijfers nochtans voor zich. In 
de VS zijn er in 2003 nog slechts 300 pelsdierhouderijen, 
terwijl dat er in 1969 nog 2.800 waren. Ook in Nederland 
verdwenen in zeven jaar tijd 35 nertsenfokkerijen (hoe-
wel het aantal dieren per fokkerij wel steeg). In België 
waren in 1990 nog 46 nertsenkwekerijen65 ; dat aantal is 
ondertussen gehalveerd66. De pelzenproductie in de VS 
daalde van om en bij de 10 miljoen vellen in de begin-
jaren, over 5,7 miljoen in 1969 tot 2,5 miljoen in 2003.67 

Dat bont door de meerderheid afgekeurd wordt (zie ar-
gument 23) is trouwens helemaal niet in tegenspraak met 
de vaststelling dat we geëvolueerd zijn naar een maat-
schappij waarin iedereen openstaat voor nieuwe trends 
en modetendenzen. Daarbij dient enkel opgemerkt dat de 
meerderheid nu ook openstaat voor de verantwoordelijkheid die we hebben ten opzichte van die-
ren. Ondanks de vaststelling dat onder impuls van bepaalde mode-ontwerpers elk jaar opnieuw 
bontkledij geshowd wordt op de catwalk, groeit toch het besef dat bont niet meer van deze tijd 
is. Het mooiste bewijs daarvan is dat meer en meer grote kledingketens resoluut ‘neen’ zeggen 
tegen bont, zoals H&M, Scapa, Mango, Zara, Naf Naf, Street One, Morgan de Toi, Gaastra, Inno 
en McGregor.68

De bontindustrie beweert: Ambitieuze 25. mode-ontwerpers moeten bont in hun 
collectie gebruiken om te kunnen doorstoten naar de wereldtop. 
bron : bijlage bij De Tijd 04-09-2004

NIET WAAR

Er zijn collecties die tot de internationale top behoren en waar geen bont aan te pas komt. 
Stella McCartney is een voorbeeld van een wereldberoemde mode-ontwerpster die geen gebruik 
maakt van bont en behoort tot de wereldtop. 

65 WSPA, Fashion Victims, 1998, p 34
66 Volgens de website van de Belgische Bontfederatie zijn er momenteel (2008) in België 23 nertsenkwekerijen
67 Sandy Parker Reports, 28 (14), 25 mei 2004
68 Bite Back, website 2008

Bontmantels laten een bloedspoor na: 
voor één mantel moeten 10 tot 40 nertsen 
gedood worden.
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De verantwoordelijke van de mode-afdeling van La Cambre69, Tony Delcampe, heeft ons tele-
fonisch laten weten dat zij woordvoerders van de bontindustrie ontvangen om voordrachten te 
geven. Hij zei ook dat de studenten sponsoring kunnen vragen aan de bontindustrie. Met andere 
woorden: de bontsector voorziet leerlingen die opgeleid worden om mode-ontwerper te worden, 
van gratis vellen. Dit geeft Diederik Vandervennet, secretaris van de Belgische Bontfederatie, 
ook toe : “De nieuwe technieken promoten we bij de modeontwerpers. Modescholen, zowel de 
Antwerpse Academie als de Brusselse La Cambre, kunnen altijd een beroep op ons doen voor 
de levering van materiaal of het aanleren van technieken.” Zo heeft ook Saga, de coöperatie 
van pelsdierhouders in Scandinavië, de laatstejaarsstudenten van de modehogeschool La Cambre 
een bontproject laten uitwerken. De nertsenvellen werden door Saga gefi nancierd, het maakloon 
kwam van de bontfabrikanten van België.70

 

De bontindustrie beweert: Veel mensen trekken een lijn tussen leder en pels. Leder 26. 
mag, pels niet. Nochtans is bont niets anders dan leder met haar op.  
bron : bijlage bij De Tijd 04-09-2004 ; bonthandelaar Christian Parmentier in zijn boek ‘De luis in de pels’, p 47

MAAR

De dieren die gehouden worden in de intensieve dierlijke productie-industrie zijn gedomesticeer-
de landbouwdieren zoals koeien, geiten en schapen. In vergelijking met wilde dieren als nert-
sen en vossen kunnen deze dieren gemakkelijker aarden in gevangenschap, op voorwaarde dat 
de omstandigheden aangepast zijn aan hun noden en behoeften, die evenmin mogen onderschat 
worden. Koeien kunnen nog van stal gehaald worden om ze in een wei te laten grazen. Pelsdieren 
daarentegen slijten heel hun leven in een kleine draadijzeren kooi.

Een ander verschilpunt is de praktische haalbaarheid om het product te vermijden. Wie geen 
leder wil dragen, moet actief op zoek gaan naar alternatieven. Voor bepaalde producten (bijvoor-
beeld schoenen) zijn kwaliteitsvolle alternatieven niet altijd even gemakkelijk te vinden. Maar de 
alternatieven voor bont, inclusief nepbont, zijn talrijker dan het aanbod aan bont zelf. 

 De bontindustrie beweert: Bontdragers hebben het volste respect voor mensen die 27. 
vinden dat bont dragen voor hen niet kan. Iemand die wel voor bont kiest moet dan 
ook niet met de vinger worden gewezen. Vrijheid blijheid. 
bron : bijlage bij De Tijd 04-09-2004

MAAR

Blijkbaar niet voor de pelsdieren in de kwekerijen aan wie elke vrijheid om een goed leven 
te leiden, ontnomen wordt. Een bontjas kopen is bijdragen tot pelsdierenleed dat daardoor mee 
in stand gehouden wordt. Bontdragers mogen er dus wel op gewezen worden dat zij een product 
hebben gekocht dat het resultaat is van dierenleed. Dit is dan ook een kwestie van ethisch en hu-
maan verantwoordelijkheidsgevoel.

Vrijheid heeft zijn grenzen. De vraag is waar die grenzen moeten getrokken worden. Wat res-
pect voor dieren betreft speelt Groot-Brittannië een voortrekkersrol. Al in 1800 werd er met die-
renwelzijn rekening gehouden in de wetgeving. Sindsdien wordt algemeen aanvaard dat respect 
voor dieren progressief opgebouwd moet worden in het dynamisch proces van beschaving. Het 
bekende ‘schadebeginsel’ van de liberale fi losoof John Stuart Mill (1806-1873) stelt dat het enige 
legitieme doel van machtsuitoefening over een burger in een beschaafde samenleving de voorko-
ming van schade aan anderen is. In combinatie met de vijf vrijheden (zie argument 2) van dieren, 

69 Ecole nationale supérieure des arts visuels, www.lacambre.be
70 Bijlage bij De Tijd, 4 september 2004



32

moet het schadebeginsel ook toegepast worden op dieren, wat Mill trouwens beaamde. Waar han-
delingen schade toebrengen aan dieren, zijn deze handelingen niet meer vrijblijvend en mag men 
eisen dat er over de aanvaardbaarheid voldoende verantwoording wordt afgelegd.

Wanneer het leed van de pelsdieren afgewogen wordt tegenover de voordelen van bont, dan 
wegen de kosten in alle opzichten veel zwaarder dan de baten, behalve dan in economische 
zin voor de bonthandelaars. Op voorwaarde natuurlijk dat men aanneemt dat het welzijn van 
dieren in onze samenleving een belangrijke waarde is en dat hun welzijn ook gerespecteerd moet 
worden. Bont is een triviaal product met een beperkte doelgroep en de alternatieven voor bont 
zijn talrijker dan bont zelf.

De bontindustrie beweert: Toen de Nederlandse overheid onderzocht of het 28. 
aangewezen was op basis van ethische redenen een pelsdierenverbod uit te 
vaardigen, werd als bezwaar aangevoerd dat dit door het ontbreken van een 
ethisch en rechtsfi losofi sch beoordelingskader tot onvoorspelbare bestuurlijke en 
maatschappelijke problemen zou kunnen leiden. Het zou het vertrouwen in 
de overheid aantasten.
bron : BEFFA, Pelsdierenhouderij: een professionele agrarische bedrijfstak

NIET WAAR

Aangezien beschaving een dynamisch proces is, zullen voor- en tegenstanders van de maat-
schappelijke veranderingen steeds blijven bestaan. Dat is niet eigen aan maatregelen voor dieren-
welzijn, maar geldt in het algemeen voor alle nieuwe reglementeringen die tot stand komen. Wan-
neer blijkt dat de meerderheid van de bevolking tegen nertsenkwekerijen gekant is, zoals effectief 
het geval is voor België (zie argument 23), dan is dat een teken dat de tijd rijp is om werk te ma-
ken van een wettelijk ver-
bod. Volgens de IPSOS / 
INRA-enquête is 79 % van 
de Belgen gekant tegen het 
kweken van dieren voor 
hun pels en heeft slecht 
15 % helemaal geen of 
eerder geen probleem met 
de kweek van dieren voor 
hun pels. De overige 6 % 
heeft geen mening. Een 
verbod op nertsenkweke-
rijen zou dus geen maatre-
gel zijn die meer rekening 
houdt met dieren dan met 
mensen. 

Dat Groot-Brittannië en 
Oostenrijk al een verbod 
uitvaardigden, bewijst dat 
de eventuele problemen die een verbod met zich mee zouden brengen, niet onoverkomelijk zijn 
als er tijdig maatregelen getroffen worden om die op te vangen.

In welke mate bent u het eens met…..? Ik heb er geen probleem mee als er 
dieren worden gefokt voor hun bont

79 % van de Belgen is gekant tegen het kweken van dieren voor hun pels, en 
slechts 15 % heeft helemaal geen (5 %) of eerder geen (10 %) probleem met de 
kweek van dieren voor hun pels.
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De bontindustrie beweert: Een verbod van gelijk welke vorm van dierhouderij op 29. 
basis van het productiedoel komt in confl ict met de morele uitgangspunten 
van de liberaal-democratische rechtsstaat, zoals het neutraliteitsbeginsel en het 
gelijkheidsbeginsel.
bron : BEFFA, Peldierenhouderij: een professionele agrarische bedrijfstak

NIET WAAR

Het al dan niet verbieden van pelsdierkwekerijen heeft niets met levensbeschouwing te maken 
en staat dus los van het neutraliteits- en gelijkheidsbeginsel. Een verbod heeft niets te maken met 
de godsdienstbeleving van iemand of het feit dat iemand gelovig dan wel vrijzinnig is. 

Neutraliteitsbeginsel
Het neutraliteitsbeginsel stelt dat de overheid geen enkele wet mag uitvaardigen die slechts kan 
worden verantwoord op basis van één specifi eke levensbeschouwing: wetten moeten ofwél le-
vensbeschouwelijk neutraal zijn, ofwel berusten op een overlappende consensus tussen de di-
verse levensbeschouwingen. 

Gelijkheidsbeginsel
Het gelijkheidsbeginsel stelt dat ieder individu, wat ook zijn levensbeschouwing mag zijn, recht 
heeft op een gelijke behandeling en op behandeling als een gelijke. Discriminatie van levensbe-
schouwingen of discriminatie op grond van levensbeschouwing is uit den boze. 

Het welzijn van nertsen in fokkerijen wordt beoordeeld op basis van wetenschappelijke criteria 
en niet zomaar op basis van levensbeschouwingen. Bovendien vereist één van de basisbepalingen 
van de dierenwelzijnswet dat wie dieren houdt, die dieren moet houden in overeenstemming met 
hun fysiologische en ethologische behoeften en in een omgeving die daaraan beantwoordt. Dat is 
duidelijk niet het geval in pelsdierhouderijen. 

Een verbod op nertsenkwekerijen moet er trouwens niet komen op basis van het productiedoel 
maar wel op basis van de productiemethode, die ethisch zeer problematisch is. ‘Waarom’ deze 
methode wordt toegepast, is de vraag die aan de orde is. Het ‘doel’ kan de methode bovendien 
niet rechtvaardigen: productie van kleding voor een modesector waarvoor gemakkelijk alternatie-
ven voorhanden zijn. Opnieuw proberen de bonthandelaars hier de aandacht weg te trekken van 
de omstreden kweekmethode. Dat volgens hen geen enkele vorm van dierhouderij mag worden 
verboden (op basis van het productiedoel) bewijst bovendien hun gebrek aan aandacht voor die-
renwelzijn. Trouwens, met een dergelijke redenering waarbij het doel de middelen heiligt, had 
men de wrede straatpaardenkoersen nooit mogen verbieden, wat in 1995 bij wijziging van de wet 
betreffende de bescherming van dieren van 14/8/1986 gelukkig wel gebeurde. De dierenwelzijns-
wet bevat trouwens ook een bepaling die particulieren verbiedt bepaalde diersoorten te houden 
die niet zijn opgenomen op een speciale lijst, de zogenaamde positiefl ijst.

Over het gelijke recht voor burgers, die in het gedrang zou komen bij een verbod op basis van 
productiedoel, zei dr. Verhoog, docent aan de Universiteit van Leiden: “Stel dat dit in de vorige 
eeuw werd gesteld ten aanzien van de slavenhouderij: wij vinden het niet goed op zich, maar 
handhaven het uit respect voor de slavenhouders in een liberale samenleving? Stel dat de slaven 
goed behandeld werden, dat er geen ‘onaanvaardbare’ schade aan hun welzijn werd toegebracht 
en ze alleen van hun vrijheid waren beroofd? Stel dat ze geboren waren en niet beter gewend?”71 
Stof tot nadenken.

71 Bron: motie Swildens. Dr. H. Verhoog is emeritus universitair docent sectie Theoretische Biologie, Rijksuniversiteit  
 Leiden
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De bontindustrie beweert: Dierenrechtenorganisaties willen 30. de waarheid 
verstoppen, want ze willen rondleidingen in nertsenkwekerijen vermijden. Na 
dergelijke rondleidingen nemen jongeren immers een meer positieve houding aan 
tegenover bont dan wanneer ze een gemonteerde video te zien hebben gekregen.
bron: bonthandelaar Christian Parmentier in zijn boek ‘De luis in de pels’, p 142

NIET WAAR

Dierenrechtenorganisaties willen de realiteit, inclusief veel lijden dat verdoezeld en verborgen 
blijft, aan het licht brengen. Rondleidingen waarbij de uitleg van de nertsenkweker komt - en 
niet van een onafhankelijke wetenschapper die een ruimer zicht heeft op het welzijn van (pels)
dieren - dienen enkel voor propaganda. 
De bezoekers krijgen niet de correcte 
informatie over de toestand van de die-
ren, waardoor ze zich een vertekend 
beeld gaan vormen.

Verborgen leed
In kwekerijen is heel wat verborgen 
leed aanwezig dat minstens even erg, 
zoniet erger, is dan het zichtbare leed. 
Op het eerste zicht zien de dieren er niet 
zo slecht uit. Mensen gaan er altijd van 
uit dat dieren lijden als hen fysiek ge-
weld aangedaan wordt, dus wanneer zij 
geslagen, geschopt, gestoken of op an-
dere manieren hard aangepakt worden. 
Maar het verborgen leed bestaat uit de 
chronische stress die de dieren onder-
vinden en de frustratie omdat hun omgeving niet aangepast is aan hun natuurlijke basisbehoeften 
zoals ruimte, zwemwater en sociaal contact. Het gaat hier dus om mentale dierenmishandeling : 
leed dat toegebracht wordt door de dieren de basisvoorzieningen te ontzeggen die nodig zijn voor 
een goed welzijn. Bij nertsen stelt dit gedragsmatig probleem zich des te scherper omdat het geen 
gedomesticeerde maar wilde dieren zijn. Een deel van dit onzichtbare leed wordt zichtbaar wan-
neer de dieren zichzelf verminken (zie argument 5).

Een bijkomend probleem met afgesproken rondleidingen is dat ze slechts een momentopname 
tonen van het leven van de dieren en dat men ook het doden niet te zien krijgt. Zo toont de IPSOS 
/ INRA-enquête, over de houding van de Belgen tegenover exclusief voor bont gehouden pels-
dieren, aan dat slechts 28 % van de ondervraagden weet dat de dieren door vergassing of anale 
elektrocutie gedood worden. 

De bontindustrie beweert: Dierenrechtenactivisten hebben al meermaals in 31. 
kwekerijen ingebroken om tamme nertsen te bevrijden. Deze losgelaten dieren 
hebben geen toekomst omdat ze niet meer gewoon zijn zonder de tussenkomst van 
de mens te overleven.
bron: bonthandelaar Christian Parmentier in zijn boek ‘De luis in de pels’, p 37

NIET WAAR

De dieren zijn niet tam. Men laat ten onterechte uitschijnen dat nertsen in kwekerijen tamme 
dieren zijn. Tamheid bij nertsen is geen regel, maar een uitzondering. Wanneer een dier ontsnapt 
is (en dat werd door waarnemers in pelsdierkwekerijen veelvuldig vastgesteld) dan wordt een 

Hoewel kwekers hun best doen om de buitenwereld te doen gelo-
ven dat hun dieren het niet zo slecht hebben, kan psychisch die-
renleed niet worden verstopt wanneer de dieren mekaar of zich-
zelf verminken door stress en frustratie.   

© Respect For Animals
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vangnet gebruikt om het te vangen. Wanneer een nerts uit zijn kooi gehaald wordt, draagt de 
kweker handschoenen. Waarnemers zagen duidelijk hoeveel moeite de kwekers hebben om deze 
wilde dieren te manipuleren bij het vangen net voor de vergassing.

GAIA heeft zich steeds in de duidelijkste bewoordingen gedistantieerd van het vrijlaten van 
nertsen uit kwekerijen en heeft hier nooit aan meegewerkt. GAIA is tegen het kweken van pels-
dieren, maar het vrijlaten van deze dieren is niet verstandig.

Ook de Fur Free Alliance, de Coalitie van de belangrijkste dierenrechtenorganisaties die strijden 
tegen bont, in België vertegenwoordigd door GAIA, veroordeelt het bevrijden van nertsen uit 
kwekerijen. Voor de Fur Free Alliance zijn dergelijke bevrijdingsacties onverantwoord en ver-
tragen ze het proces om tot een wettelijk verbod van de nertsenkweek te komen. De vrijgelaten 
nertsen vormen een bedreiging voor de omgeving (omdat ze in landen gekweekt worden waar 
ze eigenlijk niet thuishoren) en weinigen van hen slagen erin om zelf te overleven. Sommigen 
vragen zich af of bepaalde kwekers niet zelf hun nertsen vrijlaten om vervolgens de schuld in de 
schoenen van dierenrechtenactivisten te schuiven.

De bontindustrie beweert: Moderne vrouwen zijn hun eigen baas, economisch 32. 
onafhankelijk, en hebben zelfvertrouwen te over. Met andere woorden, bont is 
opnieuw in omdat vrouwen nu de vrijheid hebben te dragen wat ze willen. 
Vrouwen willen niet meer buigen voor ‘de algemene opvatting’ of de ethische 
correctheid en kiezen dus bewust voor bont. Men vormt zelf een oordeel over wat 
kan en wat niet kan. 
bron : Belgische Bontfederatie, website 2004 ; bijlage bij De Tijd 04-09-2004

NIET WAAR

De vraag hier is niet of de vrouw economisch onafhankelijk is, maar wel of zij ethisch betrokken, 
onverschillig of onwetend is over de manier waarop pelsdieren in bontkwekerijen behandeld wor-
den. De propagandamachine van de bontindustrie slaagt erin sommige mensen te doen gelo-
ven dat bont afkomstig is van ‘diervriendelijk’ gefokte pelsdieren, wat op zich een fl agrante 
tegenstrijdigheid is. Pelsdieren leven in kleine kooitjes met weinig bewegingsruimte, weinig of 
geen klimmogelijkheden, niet genoeg ruimte voor wezenlijke verrijking met behulp van objecten 
en geen toegang tot zwemwater. Ethicus prof. dr. Johan Braeckman, docent wijsbegeerte aan de 
Universiteiten van Gent en Amsterdam en voorzitter van De Maakbare Mens vzw (een kritische 
beweging voor bio-ethiek) zegt: “Om de wrede praktijken van de bont-industrie een ‘natuurlijke 
dood’ te doen sterven, volstaat het dat iedereen inziet dat het kopen en dragen van kledij geen 
dierenleed met zich mag meebrengen”. De keuze is dus niet zo vrijblijvend.

Dat in België de meeste vrouwen wel de verantwoordelijkheid op zich nemen om dieren niet 
nodeloos te doen lijden, blijkt uit de resultaten van de IPSOS / INRA-enquête: de categorie van 
jonge vrouwen is de categorie die er het meest mee eens is dat er een verbod moet komen 
op pelsdierhouderijen in België: maar liefst 86 % van de vrouwen tussen de 18 en 34 jaar is 
het daarmee eens!

De bontindustrie speelt het slim door het bontaanbod nu gevarieerder en toegankelijker te maken. 
Bont is geen exclusiviteit meer van pelswinkels, maar is nu ook te koop in bepaalde ‘gewone’ 
kledingszaken. Het wordt verwerkt in kragen, mouwen, schoeisel en accessoires, waardoor som-
mige klanten zelfs niet eens beseffen dat ze bont kopen en dragen. In veel gevallen is er dus geen 
sprake van een weloverwogen keuze. Integendeel, de klanten weten dikwijls niet dat dieren gele-
den hebben voor hun aankoop. 

Het is ook voor mensen positief om te leven in een maatschappij waar misbruik en verbruik 
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van dieren actief ontmoedigd en bestraft wordt. Een Amerikaanse studie uit 1997 wees uit 
dat, over een periode van 20 jaar, een groep van 153 dierenmishandelaars vijf keer zoveel kans 
had om  gewelddadige misdaden te plegen, vier keer zoveel kans had om diefstallen te plegen, en 
drie keer zoveel kans had om in het drugsmilieu verzeild te geraken dan een controlegroep van 
153 personen die geen dieren mishandelden.72 Een diervriendelijke houding is de weg naar een 
beschaving die respect opbrengt voor de zwaksten. Veel mensen gaan niet langer akkoord met 
een samenleving waarin dieren routinematig, aan de lopende band, lijden. Waarin dieren zonder 
omzien worden gedood als vervangbare verbruiksproducten, zonder eigenwaarde en waar enkel 
de economische waarde van tel is.

De bontindustrie beweert: In hoeverre vertoont het beeld dat de 33. publieke 
opinie van de bontsector heeft nog enige gelijkenis met de werkelijkheid op de 
pelsdierkwekerijen of in het Hoge Noorden ? Na al die jaren van antibontcampagnes 
in de media haalt de meerderheid zijn kennis van bont immers uit persartikels over 
acties tegen de bonthandel. 
bron: bonthandelaar Christian Parmentier in zijn boek ‘De luis in de pels’, p 142

NIET WAAR

De afgelopen jaren is er vooral heel veel reclame pro bont in de media verschenen. Veel minder 
reportages die een realistisch beeld schetsen van het manifeste dierenleed in de bontindustrie. 

Enquête
Dankzij de IPSOS / INRA-enquête kunnen we gemakkelijk antwoorden op de vraag in hoeverre het 
beeld van de publieke opinie overeenkomt met de werkelijkheid. Aan 1006 Belgen ouder dan 18 
jaar (een representatieve steekproef) werd ondermeer gevraagd of zij ervan op de hoogte waren dat 
in België dieren speciaal voor hun vacht gekweekt worden. Het resultaat spreekt boekdelen: slechts 
37 % weet met zekerheid dat er in België pelsdierkwekerijen zijn. 17 % daarentegen slaat de 
bal volledig mis door er zeker van te zijn dat pelsdierkwekerijen in België niet voorkomen.73 Uit de 
enquête van IPSOS / INRA blijkt bovendien dat 64 % van de ondervraagde personen er niet van op 
de hoogte is dat pelsdieren 
in België in kooien van 
geringe afmetingen ge-
houden worden. Het blijkt 
dus inderdaad te kloppen 
dat de meerderheid van de 
Belgen geen correct beeld 
heeft van de situatie. Maar 
dan wel niet zoals bont-
handelaars het voorstel-
len. De werkelijkheid op 
de pelsdierkwekerijen – en 
dat kan geen enkele Bel-
gische nertsenkweker ont-
kennen – is dat de dieren 
hun leven slijten in kleine 
kooien en nertsen niet be-
schikken over zwemwater. 
Nochtans concluderen alle 

72 Studie uitgevoerd door de Nordeast University en de Massachusetts Society of the Prevention of Cruelty to Animals,  
 1997
73 IPSOS / INRA enquête in opdracht van GAIA tussen 5 en 13 augustus 2004 uitgevoerd bij een representatieve 
 steekproef, bestaande uit 1006 inwoners van België boven de 18 jaar

Denkt u dat er in België nertsen en vossen speciaal worden gefokt voor hun 
bont ?  Hiermee wordt bedoeld dat deze pelsdieren speciaal  worden gefokt 
zodat van hun vacht bontjassen en andere producten kunnen gemaakt worden.

Slechts 37 % van de ondervraagde Belgen weet echt zeker dat er in België 
pelsdierenhouderijen bestaan, en 17 % denkt zelfs met zekerheid (maar dus 
onterecht) dat het niet zo is.
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wetenschappelijke studies, behalve deze die door de bontsector gefi nancierd werden, dat nertsen 
zwemwater nodig hebben voor een aanvaardbaar welzijn. 

Bontsector hangt rookgordijn op
Dit gebrek aan kennis is er omdat de bontsector doelbewust een rookgordijn optrekt, in het bij-
zonder over de pelsdierenkweek. Het is in het belang van de sector dat de realiteit van de voorge-
schiedenis van de bontmantels zo weinig mogelijk onder de aandacht wordt gebracht. Bonthan-
delaars leggen er graag de nadruk op dat bont ook afkomstig kan zijn van dieren die in het wild 
gevangen werden, bijvoorbeeld om de populatie in evenwicht te houden of om schadelijke dieren 
te elimineren. Slechts 10  % van het bont is afkomstig van wildvangst, zo geeft de Bontfederatie 
zelf toe op haar website.74 Al stellen zich ook bij de wildvangst grote dierenwelzijnsproblemen. 
Bevers, marters, wolven, wasberen enz. sterven een langzame en wrede dood in wildklemmen en 
strikken. Sinds het begin van de 20ste eeuw is het aantal tijgers in de natuur met 95 % afgenomen. 
De 5000 tijgers die nog overblijven worden bedreigd door de handel in huiden. “De commerciële 
handel in tijgerhuiden die voortkomt uit vrouwelijke fantasie en ijdelheid is de grootste bedrei-
ging voor de tijger”, stelde de voorzitter van het Global Tiger Forum op een bijeenkomst van dat 
Forum eind november 2004.

De bontindustrie geeft fortuinen uit om bont te promoten. In Canada bijvoorbeeld werd in 
2003 een miljoen Canadese dollar gespendeerd om bont te promoten: in reclamespots die in 588 
bioscopen werden vertoond, posters op 85 billboards (reclameborden) en op 75 bussen in de be-
langrijkste steden, kleurenadvertenties in modebladen en kranten, ... Een dierenrechtenorganisa-
tie als GAIA daarentegen moet met zeer beperkte fi nanciële middelen proberen de mensen bewust 
te maken van de werkelijkheid die schuilt achter bontkleding. 

De bontindustrie beweert: Bontkwekerijen spelen een belangrijke rol in de 34. 
voedselketen. Pelsdieren worden gekweekt met het afval van dieren die voor 
hun vlees en leder geslacht worden, en de bijproducten van de bontdierenkweek 
worden verwerkt tot dierenvoeding. En zelfs de mest wordt gebruikt. Een ander 
bijproduct is olie om leder te onderhouden of voor verwerking in hypoallergene 
zeep en cosmetica. Bij de bontproductie wordt dus niets verspild.
bron : Furcommission, website 2008

NIET WAAR

Nertsenkwekerijen zijn eerder storende elementen voor het milieu (meer mest, meer dierlijk af-
val) dan ‘belangrijke schakels’. 
Mest, afkomstig van de nertsenkweke-
rijen in Vlaanderen, kan bijvoorbeeld 
moeilijk als een belangrijk product 
voor de voedselketen aanzien worden : 
er zijn al mestoverschotten genoeg in 
de intensieve veehouderij. Volgens de 
Mestbank is er effectief een te ster-
ke overbemesting in Vlaanderen. De 
verontreiniging door nitraten van het 
grondwater - de toekomstige grond-
waterreserves voor  het drinkwater - is 
verontrustend.75 Bij de meeste bontfok-
kerijen valt de mest gewoon door de 

74 Website Belgische Bontfederatie
75 Het Nieuwsblad, 18 november 2004, p 2

Voor nertsenvlees is er geen afzetmarkt. 

© CIWF
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kooien op de aarden vloer. Deze mest bevat 
ook ammoniak, wat zure regen in de hand 
werkt.

Slachtafval
Wat de nertsen te eten krijgen is slachtafval 
en graan. Voor deze producten zijn er ook 
andere bestemmingen mogelijk: slachtaf-
val wordt op commerciële schaal verwerkt 
tot voer voor huisdieren, en graan kan die-
nen voor menselijke consumptie. 

Pelsdieren worden trouwens niet met 
slachtafval gevoederd uit bezorgdheid om 
de afvalberg te verminderen. De enige re-
den waarom pelsdieren met slachtafval ge-
voederd worden, is om de productiekosten 
laag te houden. Volwaardig voedsel is te 
kostelijk. Het eenzijdige dieet (een meng-
sel van slachtafval en visafval, aangevuld 
met granen, vitaminen en mineralen) komt 
helemaal niet overeen met de voeding van 
nertsen in de natuur, die jagen op diverse 
prooidieren, zoals vissen, krabben, rivier-
kreeften, konijnen, ratten, vogels,...76

Bovendien klopt het niet dat bij de bontproductie niets wordt verspild. Bij de zeehondenjacht 
in Canada nemen de jagers na het doodknuppelen enkel de pels mee van de dieren. De karkassen 
laten ze op het ijs achter om te rotten want dat levert hen niets op. Zoals er voor zeehondenvlees 
geen afzetmarkt is, is dit ook het geval met nertsenvlees. Producten als olie, hypoallergene zeep 
en cosmetica kunnen perfect geproduceerd worden zonder bijproducten van pelsdierenkweek of 
zeehondenjacht.

De bontindustrie beweert: Volgens sommigen kan bont niet omdat er 35. alternatieven 
voorhanden zijn. Maar voor melk en kaas zijn er ook alternatieven; moeten zij dan 
ook verbannen worden? Wie is moreel de betere en kan zijn medemens dit of dat 
product verbieden? Weg met de vrije keuze, volgens de dierenrechtenactivisten.
bron: bonthandelaar Christian Parmentier in zijn boek ‘De luis in de pels’, p 84 

MAAR

De bontsector verbiedt de dieren alles wat ze nodig hebben om een aangenaam leven te lijden 
in overeenstemming met hun noden. Elke keuzemogelijkheid wordt de dieren ontnomen. De die-
ren worden gedwongen om in onwaardige omstandigheden te lijden. Zoals eerder aangehaald is 
het in gevangenschap houden van wilde dieren (nertsen, vossen) voor het dierenwelzijn relatief 
veel problematischer dan bij gedomesticeerde dieren (koeien, varkens, schapen, geiten,…). Melk 
en kaas kunnen bovendien op relatief grote schaal geproduceerd worden op een minder dieron-
vriendelijke manier (het minst dieronvriendelijk is de biologische en de biologisch-dynamische 
melkveehouderij).

76  Dunstone, N., The Mink, The Biologist 33 (2), 1986

De overbemesting in Vlaanderen wordt door nertsenkwekerijen 
nog in de hand gewerkt. De mest valt door de kooien op de grond. 

Bij de zeehondenjacht nemen jagers alleen de pels mee; wat 
van de dieren overblijft laten ze op het ijs achter.                   

© GAIA

© IFAW
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GAIA vzw
Ravensteingalerij 27

1000 Brussel
tel: 02 245 29 50
fax: 02 215 09 43

info@gaia.be
www.gaia.be
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