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nationaliteit), over een verbod op het kweken van bont in Europa

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster verzoekt het EP om een verbod op het kweken van bont in de EU. Zij wijst erop dat 
dieren op bontkwekerijen hun hele leven in krappe, vuile metalen kooien doorbrengen en op 
de meest wrede wijze worden gedood, onder meer via verstikking, elektrocutie, vergassing en 
vergiftiging. Zij merkt op dat een aantal EU-lidstaten, zoals Oostenrijk, het Verenigd 
Koninkrijk, Denemarken en Nederland, maatregelen hebben genomen om de productie van 
bont aan banden te leggen of te verbieden. Zij bekritiseert dat er geen specifieke EU-
wetgeving is die gedetailleerde eisen inzake dierenwelzijn bevat voor dieren die ten behoeve 
van de productie van bont worden gehouden. Zelfs volgens de nieuwe wetgeving per 1 januari 
2013, toen Verordening (EG) nr. 1099/2009 van de Raad van kracht werd, is het gebruik van 
kooldioxide, koolmonoxide en anale executie nog steeds toegestaan als methode voor het 
doden van bontdieren.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 14 januari 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 februari 2013

Het houden van dieren voor het kweken van bont is geregeld bij Richtlijn 98/58/EG1 van de 
Raad betreffende de bescherming van voor landbouwdoeleinden gehouden dieren. De richtlijn 
weerspiegelt de beginselen die zijn neergelegd in het Europees Verdrag inzake de 
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bescherming van landbouwhuisdieren dat door de Raad van Europa is vastgesteld en door de 
EU op 18 oktober 1988 is geratificeerd. De gedetailleerde toepasselijke bepalingen van het 
Verdrag zijn in een reeks aanbevelingen uitgewerkt. Een specifieke aanbeveling over 
bontdieren is op 22 juni 1999 goedgekeurd. Zowel het verdrag als de specifieke aanbeveling 
betreffende bontdieren maken deel uit van de EU-wetgeving.

Overeenkomstig de EU-wetgeving moet een dier dat voortdurend of regelmatig vastgebonden 
of in een hok of kooi gehouden wordt de ruimte krijgen die past bij zijn fysiologische en 
ethologische behoeften en in overeenstemming is met de ervaringsfeiten en de 
wetenschappelijke kennis. Hiertoe geeft de aanbeveling van de Raad van Europa inzake 
bontdieren minimumafmetingen aan voor de kooien van de belangrijkste soorten bontdieren 
die in de Europese Unie worden gekweekt.

Ten slotte bepaalt Verordening nr. 1099/2009/EG inzake de bescherming van dieren bij het 
doden1 dat er bij het doden en aanverwante handelingen voor moet worden gezorgd dat de 
dieren elke vermijdbare opwinding of pijn of elk vermijdbaar lijden wordt bespaard. In bijlage 
I bij de verordening is een lijst opgenomen met toegestane methodes voor het op humane 
wijzen doden van bontdieren.

Het zijn de lidstaten die er primair verantwoordelijk voor zijn dat de EU-wetgeving inzake het 
kweken van bont wordt nageleefd, en die sinds 2009 aan de Commissie verslag moeten 
uitbrengen over de resultaten van de welzijnsinspecties die op bontkwekerijen worden 
uitgevoerd.

In het besef van de zorgen van de Europese burgers over dierenwelzijn is de Europese 
vereniging van bontkwekers in 2009 een onderzoeksproject gestart onder de naam “Welfur”. 
Doel van het project is het ontwikkelen van algemene beginselen en criteria voor de 
beoordeling van dierenwelzijn op bedrijfsniveau wat betreft goede voeding, huisvesting en 
gezondheid alsmede soortenspecifiek gedrag, en naar verwachting zullen in het eerste 
kwartaal van 2013 de protocollen voor vos en nerts worden afgerond. De Commissie steunt 
dit soort maatregelen, daar zij kunnen bijdragen tot de juiste uitvoering van de huidige 
wetgeving inzake dierenwelzijn op bontkwekerijen in de EU.

Conclusie

Op dit moment is het de prioriteit van de Commissie om in samenwerking met de lidstaten 
betere handhaving van de bestaande EU-wetgeving te waarborgen.

                                               
1 PB L 303 van 18.11.2009, blz. 1.


