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Samenvatting
Het is niet mijn bedoeling om mijn Overheid in een vervelend daglicht te zetten; ik wil enkel dat er een gedegen handhaving komt ten aanzien van deze Verordening op katten- en hondenbont. Mijn prioriteit ligt bij het uitbannen van dit gruwelijk dierenleed.
Dit rapport geeft aan dat er gerede twijfels bestaan of de huidige handhaving ten aanzien van deze Verordening wel voldoende is. Als consument heb ik producten met bont verzameld die men als verdacht kan beschouwen. De producten
zijn niet of vals gelabeld.
Als één consument, tijdens enkele dagen winkelen, 27 producten tegenkomt die vals gelabeld zijn of verkocht
worden als synthetisch, kan dit enkel het tipje van de ijsberg betekenen en zal de werkelijke hoeveelheid vals
gelabeld en vals verkocht bont schrikbarend hoger liggen.
Schokkend
De afgelopen twee jaar heb ik vele mensen in het land gevraagd is of zij een product met bont kunnen onderscheiden
van nepbont. Het schokkende resultaat: 95% van de mensen ziet het verschil tussen bont en nepbont niet.
Dit geldt voor consumenten, ambtenaren, retailers, inkopers, importeurs, etc. Het gebrek aan kennis van de wet,
bont in het algemeen en naïef inkoopbeleid van producten door betrokken partijen geven de handelaren van katten- en
hondenbont nog steeds ruimte om hun gruwelijk verkregen bont in te kunnen voeren.
Labels
Er is geen beleid ten aanzien van labels. Deze zijn vaak in een andere taal geschreven, zijn vals, niet volledig of niet
aanwezig. De consument kan geen goede persoonlijke keuze maken. Het feit dat mensen geen onderscheid kunnen
maken tussen bont en nepbont en in de winkels verkeerde informatie wordt verstrekt, kan er toe leiden dat consumenten
producten met bont aanschaffen terwijl ze dit niet willen. Dat is een kwalijke zaak en consumenten bedrog met enkel
winst als oogmerk. Het is van groot belang dat labels verplicht worden gesteld op straffe van hoge boetes als de omschrijving niet overeenkomt met het product. Bont is een product wat sterke emoties met zich meebrengt en kan emotionele schade toebrengen aan consumenten die voorgelogen worden.
Scrap
Scrap is de handel in stukjes pels van pelsdieren die voor de bontindustrie worden gefokt en verwerkt. Deze stukjes van
kwaliteitspelzen zijn over nadat de pels is gesneden voor het oorspronkelijke doel. Ze worden in enorme hoeveelheden
verkocht. Deze partijen gaan door vele handen van de ene kant van de wereld naar de andere. De werkelijke herkomst
van het scrap is niet meer te achterhalen. Het is dus goed mogelijk dat dit scrap vermengd is met katten- en/of hondenbont. Een pels van bv. een kortharige kat of konijn is met het blote oog niet van elkaar te onderscheiden en met de hand
niet te voelen.
Konijnenbont
Inkopers geven vaak aan dat hun bontproducten, zoals bv. kattenspeeltjes, van slachtkonijnen zijn gemaakt. Wetende
dat er een grote handel is in scrap, dat uit de rapporten van de VN blijkt dat konijnen voor de slacht een niet volgroeide
pels hebben, maar een 'baby'- of hooguit 'pubervacht', dan rijst de vraag of deze producten dan ook wel van slachtkonijnen zijn gemaakt.
Na bestudering van het bont wat in deze producten is verwerkt, is het aannemelijk dat deze producten pels kunnen bevatten van volwassen konijnen van verschillende rassen, maar ook heel goed van katten- en/of honden van verschillende rassen.
Advies en voorstel
Om een reëel beeld te krijgen van mogelijke misstanden in de bont im- en export zal meer effectiever en intensiever
gecontroleerd moeten worden.
Het is van belang dat mensen bij de overheden worden getraind in het onderscheiden van bont en nepbont. Zij moeten
kennis krijgen van bont in het algemeen en katten-, honden- (en zeehonden-) bont in het bijzonder. Deze kennis is aanwezig bij een flinke groep ervaringsdeskundigen, die met veel plezier en inzet hun ervaringen willen delen om samen tot
een goede handhaving te komen. Het is beter samen te werken dan elkaar te bestrijden.
Wanneer bont is geconstateerd en als verdacht is aangemerkt, is er maar een oplossing. Dat is de SIAM methode om
snel en doeltreffend te testen. Deze methode kan, na enige training, door ambtenaren zelf worden uitgevoerd. Door de
kosten door te berekenen verdient deze methode zichzelf terug. Om inzicht te krijgen hoe de SIAM Warrior werkt, vraag
ik hierbij aan de Commissie of zij interesse heeft in een workshop SIAM, gegeven door Dr. Wolfgang Altmeyer van GeneFacts, Dr. Klaus Hollemeyer van Saarland University en mensen van Bruker (soft- en hardware).
Beter is om ook afgevaardigden van elk land die betrokken zijn bij controles van de in- en uitvoer van producten en de
binnenlandse markt uit te nodigen, zodat men inzicht krijgt wat deze machine kan in de strijd tegen criminele activiteiten.
De SIAM Warrior kan naast bont ook foute veren en wol onderscheiden.
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Inleiding
Daar ik geen organisatie ben, maar een gewoon Europees burger en consument, is dit rapport in de ikvorm geschreven. Ik ben mij bewust dat dit minder gebruikelijk, doch niet geheel ongebruikelijk is.
Als het goed is heeft elk Europees land inmiddels resultaten overlegd aan de Commissie over hoe men
heeft gehandhaafd tussen december 2008 en december 2010. Mijn bevindingen zijn hierop een aanvulling, gezien door de ogen van een burger.
Eind 2008 wilde ik graag weten waar en hoe ik een melding kon maken als ik 'verdacht' bont zou zien,
dus belde ik met de daarvoor ingestelde instanties. Er was geen meldpunt of iets dergelijks. Maar dat
was niet het ergste, men wist helemaal niet dat eind december deze wet in werking zou treden. Er was
geen beleid tot handhaving opgesteld. Naar aanleiding van dit onderzoek zond ik een persbericht uit en
werden Kamervragen gesteld door GroenLinks en heeft de toenmalige Minister van Landbouw binnen
drie weken een handhaving opgesteld en gepubliceerd in de Staatscourant.
Bij aanvang van dit onderzoek werd al snel duidelijk dat de retail ook geen idee had van het bestaan
van deze wet en zeker niet dat katten- en hondenbont verwerkt wordt in producten. Door de inzet van
verschillende kleine dierenorganisaties en particuliere initiatieven is hard gewerkt om deze wet kenbaar
te maken bij het publiek en retail. Dat begint nu, na twee jaar, vruchten af te werpen, maar er moet nog
veel gebeuren.
In december 2009 heeft de Partij voor de Dieren de Minister vragen gesteld wat er dat jaar ondernomen
was om de wet te handhaven.
De Minister gaf in haar antwoorden aan dat er een sterk vermoeden is dat er geen katten- en hondenbont op de Nederlandse markt wordt verhandeld, gebaseerd op het de onderzoek wat heeft plaatsgevonden in 2005 (enkele monsters in 2006, getest via SIAM) en 2009 (nog geen rapport beschikbaar).
Tevens geeft de Minister aan dat zij niet bekend is met het feit dat bont wordt verkocht als nepbont. Dit
is opmerkelijk omdat uit mijn persbericht al duidelijk blijkt dat dit geregeld gebeurd. Al dan niet met bont
van katten- en/of honden.
Dit rapport geeft aan dat er twijfels bestaan of er voldoende middelen zijn ingezet en of er voldoende
kennis is bij overheidsambtenaren en retailers ten aanzien van de handhaving en het bestaan van de
wet.
Zoals de zaken in Nederland nu staan ten aanzien van de handhaving, geeft dit mij als burger geen geruststelling. Eerder het tegendeel. Ik hoop dat de Commissie mijn menig deelt en de uitkomsten van de
resultaten van de handhaving van elk Europees land, met belangstelling zal bekijken, vergelijken en tot
een bindend advies zal komen hoe gedegen gehandhaafd dient te worden om de Verordening die men
heeft uitgevaardigd tot zijn recht te laten komen.
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Doel:
Het doel van dit rapport is aan te geven dat retailers, importeurs en overheidspersoneel niet goed geïnformeerd zijn en/of onvoldoende kennis hebben van de Verordening en bont in het algemeen waardoor
het verboden katten- en hondenbont zeker niet is uit te sluiten.
Hierdoor ontstaan twijfels of er wel voldoende middelen zijn ingezet om de consument, die weinig tot
geen kennis heeft van de wet en bont, te beschermen tegen louche praktijken waarbij het emotionele
welzijn van deze consumenten kan worden beschadigd.
Via mijn netwerk weet ik dat niet enkel Nederland met deze problemen kampt, maar dat dit voor meer
Europese landen geldt.
Ik hoop dan ook dat dit rapport alle Europese Ministers die verantwoordelijk zijn voor de handhaving
van deze Verordening in hun land, inzicht mag geven en kan helpen een goed beleid op te stellen voor
een gedegen handhaving om zo hun consumenten te kunnen beschermen.
Want ondanks de financiële of andere crisis geldt dat een wet die is ingesteld gehandhaafd moet worden. Anders is de weg naar wetteloosheid geopend en verlagen wij onszelf tot barbarisme.
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Het Onderzoek
– Overheidsorganen
– Het land in
– Consumenten
– Retail
– Labels
– Verkocht als nepbont

Overheidsorganen
– VWA
– controle in het land
– controle aan de grens

VWA:
Ik heb meerdere malen getracht in contact te komen met VWA. Ondanks beloften, mocht ik niets van ze
vernemen. Dit is niet verbazend, want het VWA is zwaar onderbelast (14 ambtenaren voor heel Nederland). Het is goed mogelijk dat de handhaving van deze wet geen prioriteit heeft en men enkel in actie
komt wanneer er Kamervragen worden gesteld. Uit gesprekken die ik (on- en off-the-record) heb gevoerd voor mijn onderzoek wil men wel, maar heeft men de middelen en/of de mankracht niet.
Heden heeft VWA, PD en AID een gezamenlijke website en kan de burger via deze site melding maken
van misstanden. Een hele vooruitgang, men ziet het belang in om de burger goed te informeren.
Helaas is op deze site, net als op de oude, geen enkele verwijzing naar de Verordening 1523/2007.
Geen enkel zoekresultaat via 'Verordeningsnummer', '1523', '1523/2007' 'bont' of 'hondenbont' en ook
niet bij 'onderzoeksresultaten' (met of zonder namen).
De toevalligheid van 'de wet van Murphy', of zitten er andere belangen achter?
Naar aanleiding van de Antwoorden van de Minister op de Kamervragen van de Partij voor de Dieren
van december 2009, zijn er twee vragen die meteen naar voren komen:
Hoe is het mogelijk dat het VWA van de 41 monsters die zij van de markt heeft genomen, er 28
monsters van kunststof zijn?
en
Hoe kan het dat Nederland, nr. 3 op de lijst van 'doorvoerlanden' van bont, dat er in 2009 maar
één melding is geweest vanuit de Douane naar het VWA voor nader onderzoek?
Wanneer men belast wordt met een handhaving naar bepaalde bontsoorten, mag aangenomen worden
dat ambtenaren goede instructies, kennis en technische mogelijkheden hebben zodat men gedegen
kan handhaven.

Controle in het land:
Ambtenaren die deze taak moeten uitvoeren, moeten kennis hebben hoe men bont van kunststof kan
herkennen om zo een eerste schifting te maken tussen producten van kunststof en bont. Het kan zijn
dat een enkel product, wat op voorhand kunststof lijkt te zijn, vraagtekens oproept en voor de zekerheid
mee wordt genomen in de controle.
De monsters zullen op deze manier van meer waarde zijn voor een onderzoek. Men weet dat het monster bont bevat en men hoeft enkel nog te testen van welk dier dit bont afkomstig is. De hoeveelheid
van 13 monsters met bont ten aanzien van de gehele Nederlandse markt is wel erg magertjes.
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Tevens is het vreemd dat er enkel konijnenbont is aangetroffen. Er is op dit moment veel bont op de
markt wat zeker niet allemaal konijnenbont is. Een deel niet of vals gelabeld bont zal wasbeerhond zijn
(valt niet onder deze wet) maar dat is te betwijfelen, want aan een kraag (dit is een reep pels van ongeveer 1 à 2 cm breed) is met het blote oog niet te zien of het wasbeerhond of bv. herdershond is. Foto's
zijn wat klein. De reep pels is ongeveer 20cm, het is om even een idee te krijgen.
Welke is wat?

Controle aan de grens
Voor douane ambtenaren geldt in beginsel hetzelfde. Men moet bont van kunststof kunnen onderscheiden, zodat men beter kan inschatten of partijen als verdacht bont moeten worden aangemerkt en
gecontroleerd moeten worden. Bij voorkeur met technische mogelijkheden in eigen beheer (SIAM
Warrior). Het feit dat maar één melding is uitgegaan naar het VWA over heel 2009 is uitzonderlijk weinig.
Bij navraag blijkt dat men uitgaat van de transportpapieren die bij de producten worden geleverd indien
men iets niet vertrouwd of wanneer er een steekproef wordt genomen waarbij men iets niet vertrouwd
maakt men melding bij het VWA. Het VWA zend de monsters door naar hun laboratorium. Dit is een
omslachtige en dure methode, welke de handelsbelangen in gevaar kan brengen. Producten moeten
enige dagen in de wacht tot de test is uitgevoerd.
Gezien die ene melding rijst de vraag of men niet meldt vanwege belangen die mogelijk meespelen.
Geen melding, geen problemen. Juist omdat wij zo hoog op de lijst van doorvoerlanden voor bont staan
én grote handelsbelangen hierbij gemoeid zijn, is het juist van belang dat de ambtenaren gedegen
praktische en technische kennis en methoden hebben om snel (binnen een of twee uur) vele testen
tegelijk (circa 100) te kunnen uitvoeren.
Een importeur zou zelf kunnen kiezen voor de snelle controle waar een bepaald prijskaartje aanhangt,
maar waarbij zijn goederen bij goedkeuring dezelfde dag nog door de douane kunnen, of voor de huidige langzame methode. De kosten van de SIAM Warrior zullen zich op deze manier snel terugverdienen. Onkosten voor de test zijn ongeveer € 0,60 materiaalkosten en het arbeidsloon.
Uit gesprekken met douanepersoneel blijkt dat zij dergelijke kennis en technische hulpmiddelen graag
willen hebben. De SIAM Warrior zou hier het perfecte middel voor zijn en niet enkel om verboden bont
zoals katten-, honden- en zeehondenbont, maar ook om foute veren en wol op te sporen. (Monsters
van verschillende items kunnen allen tegelijk in de machine). SIAM test op basis van het keratine
gehalte in de haren/veren. Keratine wordt niet afgebroken zoals bv. DNA afbreekt na bewerking van
haren.
Eén melding voor een controle naar het VWA en die bleek synthetisch te zijn.

Het land in
– een impressie van de zoektocht
Om inzicht te krijgen wat voor soort bontproducten er te koop zijn en uit wat voor soort bont deze
producten bestaan, moet men het land in om winkels te bezoeken en producten aan te schaffen voor
onderzoek. Op internet is de markt minstens even groot zo niet groter omdat men in het buitenland
bestellingen kan doen waar helemaal geen haan naar kraait en de consument afhankelijk is van de
informatie die de retailer bij het product verstrekt en de ervaring is dat dit geregeld niet klopt.
De lijst met producten is te lang om geheel te vermelden. Het varieert van vishaakjes tot kleding. In dit
rapport worden voornamelijk kattenspeeltjes en jassen onder de loep genomen.
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Een impressie van de zoektocht
Een winkelier waar ik een goed gesprek mee had, hij deed het voor het geld, had thuis wel eens moeilijkheden, want zijn vrouw is vegetariër(?!) en hij gruwde bij het zien van de beelden uit China. Nee, dat
soort bont verkocht hij niet. Zijn bont kwam allemaal uit Italië. Uit het rapport van The Big Cover Up:
Fashion Crimes, pagina 8, blijkt dat goedkoop bont uit China pas in bv. Italië of Frankrijk gelabeld wordt
waardoor de herkomst van dit bont wordt verborgen. Zijn winkel hangt vol met wasbeerhondenbont.
Tenminste, dat lijkt zo, het kan ook Duitse Herder zijn.
Een winkelbediende van een kleine boetiek wist zeker dat bont warmer is dan nepbont. Dit is niet waar.
Warmte wordt in R-waarden uitgedrukt. Als de haren van het bont en van het nepbont even lang en vol
zijn is de R-waarde nagenoeg gelijk.
Een agressieve winkelier mepte me bijna de winkel uit. Ze bleef volhouden dat het nep was, terwijl het
overduidelijk bont was. Later aan de telefoon werd er door de baas uitgelegd dat het maar een klein
kraagje van bont was. Omdat mensen slecht luisteren als ze gestrest zijn, bleek dat zij dachten dat ik
van het VWA was, toen ik hun vertelde dat ik enkel een consument met vragen was, werd ik de huid
stijf gescholden en werd de verbinding verbroken.
Op de Zwarte Markt in Beverwijk was het voor mij niet mogelijk een fatsoenlijk onderzoek te doen, de
spanning steeg pijlsnel als ik een label bekeek en een vraag stelde. Op deze markt wordt veel bont
verkocht en aangezien hier andere wetten gelden als in de rest van Nederland, is het van groot belang
daar geregeld te controleren.
Zo leerde ik in stilte verdachte producten te verzamelen voor ik vragen ging stellen, maar gezien de
heftigheid waarmee winkeliers reageren en ik maar een gewone consument ben en aan lijf en leden
moet denken, heb ik na meerdere malen tevergeefs proberen mij gericht op de winkels die aangeven
geen bont te verkopen.
Gezien de moeilijkheden die aan het woord 'bont' kleven en het retailers, of ze nu wel of niet bontvrij
willen zijn, de stuipen op het lijf jaagt, werk ik zo discreet mogelijk. Er zijn goede contacten opgebouwd
en leveren na hard werken positieve ontwikkelingen op, al zijn het kleine stapjes. Namen worden daarom in dit rapport niet weergegeven. Mijn loyaliteit ligt bij de dieren en hun belangen zijn mijn eerste
prioriteit.
Het kan ook omgekeerd. Een internet winkel had producten met bont op de site staan, na aanschaf
bleken deze van synthetisch materiaal te zijn. Men had de oude foto's van de producten nog op de site
staan en men had er niet bij stil gestaan deze aan te passen. Leuk.
Een mail, die mij door een verontruste consument werd toegezonden nadat zij informatie had ingewonnen bij een winkelier die bont verkoopt. De winkelier die liet weten dat zij enkel bont verwerken van
vossen die dood gevonden worden in het bos(!?). Zijn lid van het IFAW. Zij overwegen om in hun volgende wintercollectie geen of bijna geen bont meer te verwerken. Zij geven aan groen te werken.
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Consumenten
Als consument, welke geen bont wil dragen, is men overgeleverd aan reclame-uitingen, winkelbedienden, het nieuws, internet en labels.
Ik heb de afgelopen twee jaar met vele, vele mensen gesproken en hun het verschil tussen bont en
nepbont laten zien en voelen (op hun jas, in een winkel, uit eigen archief, etc.). Deze mensen kwam ik
tegen in de trein, in de taxi, op markten, in winkels, bij gewone en dieren evenementen, in de zorg, in
het bos, in de supermarkt, maar ook navraag bij vrienden, kennissen en familie blijkt dat 95% geen
verschil ziet tussen bont en nepbont.
In één woord: schokkend!
Ik krijg geregeld mails van mensen dat bv. een bekende Nederlander bont draagt, terwijl het nepbont is.
Het is niet prettig aangemerkt te worden dat je bont draagt, terwijl dat niet zo is. Meestal zie ik al van de
foto of de film dat het nepbont is, soms is meer onderzoek nodig.
De reacties van mensen wanneer de realiteit doordringt dat men bont draagt terwijl men denkt nepbont
te dragen is emotioneel een flinke tik. Menigeen kon de tranen niet bedwingen en kreeg een acute
fysieke afkeer van het product op hun jas. Men verwijderde de kraag ter plekke en wilde er niets meer
van weten. Enkele konden het niet geloven en gingen verdwaast hun weg. Deze laatste groep gaf aan
dat ze er niets over hadden gehoord op het nieuws. Omdat dit een terugkerende factor was, blijkt hoe
belangrijk voorlichting vanuit de Overheid is.

Retail
– importeurs
– kledingwinkels en warenhuizen
– uitwisseling van informatie
– winkelbedienden
– inkopers
– brancheverenigingen

Importeurs
Er zijn enkele grote spelers die de markt beheersen op het gebied van kleine bontproducten. In beginsel heb ik een flink aantal verschillende en dubbele producten ingekocht, maar producten kwamen uiteindelijk van enkele grote importeurs. Zij leveren hun producten aan dierenwinkels, tuincentra, etc.
Met twee importeurs is contact geweest. Beiden hadden producten met bont in hun assortiment. De
een gaf het toe, de ander zei het al jaren niet meer te verkopen en was verbaasd dit te vernemen.
(Ondanks deze informatie liggen hun bontproducten nog steeds in de winkels.)
Gezien de omvang van het probleem en ik enkel een consument ben met maar twee handen, heb ik mij
gericht op het bedrijf dat toegaf.
Deze importeur heeft een voorbeeld functie in Nederland. Zij beheersen een groot deel van de markt en
hebben ongeveer 500 winkels, goedbezochte websites, magazines en geven voorlichting hoe men hun
huisdieren moet verzorgen. Hun beleid met producten met bont is lang geleden bepaald en daar was
verder eigenlijk niet meer over nagedacht. Aangezien dit bedrijf populair is bij de consument voor het
dierenwelzijn wat zij uitdragen, kwamen ze al snel tot de conclusie dat het verkopen van producten met
bont niet meer bij hun huidige imago en beleid paste.
Omdat ik van mening ben dat je niet alleen met de vinger moet wijzen, maar ook oplossingen moet
aandragen, kon ik hun letterlijk laten zien dat voor elk product met bont in hun assortiment een kunststof alternatief te vinden is.
Zij hebben het afgelopen jaar hard gewerkt om dit proces in gang te zetten en zijn nu bijna zover dat ze
zich bontvrij kunnen noemen. Het is een dapper besluit om ondanks de crisis toch een andere koers te
varen waarvoor men investeringen moet doen. Dapper omdat oude gewoonten losgelaten moeten
worden en je daarmee als bedrijf je nek uitsteekt ten aanzien van de concurrentie.
AtD/januari 2011
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Kledingwinkels en warenhuizen
Er is informatie ingewonnen bij winkels om te kijken of eigenaren en personeel op de hoogte is van de
wet en wat men doet aan preventie. De meeste winkeliers zijn niet of nauwelijks op de hoogte van de
nieuwe wet of waren gefrustreerd van de wet te vernemen, omdat zij hun inkopen lang van te voren
hadden gedaan en zich zorgen maakten. De reacties zijn uiteenlopend waarbij de ene winkelier dacht
dat de wet niet op reeds ingekochte artikelen sloeg, een ander denkt dat het enkel voor grote bedrijven
geldt en niet voor de kleine winkelier die het toch al zo moeilijk heeft.
Winkeliers die bewust bont verkopen doen dat omdat het een modeverschijnsel is en het geld opbrengt,
ze staan niet open voor verandering, daar kan ik als consument niet zoveel mee.
Ik heb niet de juridische of financiële middelen om stevige vragen te stellen en dergelijke producten op
grote schaal in te nemen en testen te laten uitvoeren.
Uitwisseling van informatie
Het uitwisselen van informatie is van zeer groot belang. Door alle kennis te vergaren van alle partijen
krijgt men inzicht in de zwakke plekken in het gehele proces. Voorbeeld: retailers die producten uit bv
het Oosten krijgen en als verdacht aanmerken, laten deze testen uitvoeren door laboratoria in India en
China vanwege de kosten. Daar kan je vraagtekens bij neerzetten.
Ook in de retail weet het men het verschil tussen bont en nepbont niet!
Winkelbedienden
Het blijft verbazen. Men weet het verschil niet en wat moet men dan zeggen als iemand vraagt of het
bont of nepbont is. Er is geen handleiding waarin wordt uitgelegd wat het personeel de klant kan
vertellen, hoe zij bont kunnen herkennen, etc. Een voorbeeld: ouder stel (zeker in de 70) vroeg de
winkelbediende van een winkelketen die bontvrij wil zijn of de kraag aan de jas bont of nepbont was. Zij
wilden geen kraag van katten- of hondenbont. Het feit dat de consument zich bewust wordt van het feit
dat dit bont bestaat is hoopgevend. De verkoopster gaf aan dat het nepbont was maar wist niet uit te
leggen waarom dit nepbont was. Nadat ik hen allen had kunnen geruststellen, ben ik later in die week
nog eens langs geweest om de winkelbediendes te laten zien hoe je in beginsel bont van kunststof kan
onderscheiden en dat men bij twijfel mij altijd mag bellen. Tevens zal ik volgend jaar contact opnemen
met het hoofdkantoor om over een handleiding te praten.
Daarnaast heb ik een flink aantal winkelbedienden gesproken die mij zonder blikken of blozen bont
verkochten als nepbont. Men houdt vol dat het nep is omdat ze niet kunnen geloven dat het bont is
omdat het goedkoop is. Bont is duur en alles wat niet duur is kan dus geen bont zijn. Verbijsterend.

Inkopers
Inkopers zijn helaas ook niet goed op de hoogte hoe men bont kan herkennen. In de catalogi van prodocenten is het woorden 'bont' niet of creatief gebruikt.
In een catalogus wordt bij het ene product wel het woord bont gebruikt bij het andere niet. Het product
'bontmuis' wordt bv. door de bont- en de kunststof variant als zodanig omschreven, het is dus meer een
uitdrukking geworden dan dat het aangeeft dat het product het materiaal bont bevat.
Bij navraag of men bewust is producten met bont te verkopen zijn de eerste twee reacties bijna
standaard: 'Het is in Nederland niet verboden om bont te verkopen', en 'Wij kunnen er niets aan doen,
dat doet de importeur'. Mijn antwoord daarop is: 'dat kan zo wezen, maar uw bedrijf is zelf verantwoordelijk als zij katten- en hondenbont verkoopt en dat bont is verboden.' Dan is het meestal even stil en
daarna kan een goed gesprek over de wet beginnen.

Brancheverenigingen
Bij de branche verenigingen was men niet bekend met deze wet, zij richten zich meer op kinderarbeid.
Het is niet zo dat men standaard een mededeling uitstuurt om nieuwe wetten bij hun leden kenbaar te
maken. Men overweegt hiertoe over te gaan. Ik heb helaas niets meer van hen vernomen.
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Labels
Er is geen beleid ten aanzien van labels. Er wordt van alles vermeld of juist niets vermeld en als consument moet men het maar aannemen. Wat wel duidelijk is, is dat wanneer een winkel lid is van bv.
Dibevo, volgens artikel 3, lid 1 van hun Algemene Voorwaarden voor detailhandel, labels zo omschreven moeten worden dat ze de consument goed informeren en waarheidsgetrouw zijn. En dat gebeurd
dus niet.
Bij navraag bij Dibevo of de consument wel een goede keuze kan maken op basis van de huidige labels, gaf men mij gelijk dat hier nader naar gekeken moest worden. Doordat het project met de
importeur vele maanden in beslag heeft genomen en ik deze ontwikkelingen wilde afwachten, is er nog
geen nader onderzoek samen met Dibevo opgestart.

Juist omdat consumenten het verschil tussen bont en nepbont niet zien en geen vermelding
lezen dat het product bont bevat, kunnen ze geen objectieve keuze maken of ze een product met
bont willen aanschaffen of juist niet.
Bij de kleine bontproducten die verkocht worden als kattenspeeltjes zit op een enkel product na geen
vermelding dat het product bont bevat. Wanneer we dan weer even stil staan bij het feit dat 95% van de
consumenten geen verschil ziet tussen bont en nepbont, is het mogelijk dat mensen producten aanschaffen waar ze eigenlijk tegen zijn en dus geen bont willen aanschaffen. Men kan er niet omheen dat
bont een product is wat emoties oproept en waar het overgrote deel van de mensen afkerig van is.
Het onderzoek geeft aan dat:
 een aantal jassen wel een bontlabel vermeld, geregeld in een vreemde taal waardoor de Nederlandse consument niet weet dat het bont is. Ik leerde dat nog veel mensen geen engels en al helemaal
geen frans of chinees kunnen lezen.
 een flink deel van de jassen geen enkele vermelding over het bont heeft.
 een deel van de jassen valse labels heeft.
Wat ook opmerkelijk is dat snel na de invoering van de wet, labels uit China berichtten dat het echt
geen katten- of hondenbont is. Tevens ziet men labels verschijnen die aangeven dat de dieren niet
onmenselijk behandeld worden en dat het niet gaat om beschermde diersoorten en/of bont van katten
en honden.
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Verkocht als nepbont
– financiering
– een impressie van waar en wat

Financiering
Het in kaart brengen van de problemen ten aanzien van deze handhaving is door mijzelf gefinancierd.
Ik werk alleen en ben geheel onafhankelijk, geen andere belangen dan het beste voor de dieren.
In totaal heb ik 27 producten aangeschaft. Voor de Bontproductenlijst heb ik 18 producten uit mijn
collectie geselecteerd.
De producten zijn nog niet getest op hun bont. Dat is voor mij als particulier een kostbare zaak en ook
eigenlijk niet mijn taak is. Ik ben niet degene die met bewijzen moet komen zodat mijn Overheid de ingestelde wet na gaat leven. Daarnaast kan de Overheid de kosten van de testen bij de eigenaar verhalen en ik niet.
Ik stel uiteraard monsters beschikbaar voor onderzoek naar de herkomst van het bont.

Een impressie van waar en wat
Een kledingwinkel in Limburg verkocht een truitje met een bontkraagje als nepbont. De winkelier
gaf aan dat bont veel duurder was en dat het toch echt nepbont was.
Een grote internetwinkel verkocht jassen met bont, verkocht als imitatiebont. Het moederbedrijf
verkoopt in uitenland verkoopt het moederbedrijf wel producten met bont, maar er was iets misgegaan
in de cata-logus en de productie. Ze hebben actie ondernomen om de klanten die deze jas hadden
besteld te in-formeren en een andere jas aangeboden. Men gaf aan dat het blauwvos was; er is geen
bewijs over-legd.
Een andere bekende grote internetwinkel verkocht jassen met bont als nepbont. Tot op heden is er
nog geen resultaat over hoe of wat. Zij zwijgen als het graf en hopen zo dat het probleem vanzelf weggaat.
Een bontvrij warenhuis had jassen met bont in de winkel hangen. Zij namen direct actie door de
producten uit de schappen te halen en stevig in gesprek te gaan met de producent. Dit warenhuis
neemt het bontvrij willen zijn zeer serieus en is blij met onze samenwerking.
Een ander bontvrij warenhuis waar jassen met bont zijn aangetroffen. Deze werden direct verwijderd.
Zij zijn goed op weg naar een goed beleid. Zo hebben zij, in overleg met de producent, speciaal kunststof kragen laten maken voor jassen die origineel wel een bontkraag hebben. Nu weten ze zeker dat
het kunststof is. Deze kragen zien er zo goed uit dat een dierenorganisatie getipt was en contact had
opgenomen met het warenhuis. Met dit warenhuis is geregeld contact en is er veel geleerd.
Een bontvrij warenhuis wat zich niet bewust was van het feit dat enkel producten in hun winkel bont
bevatte. Zij hebben deze producten direct verwijderd.
Zie voor producten de bontproductenlijst.
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Konijnenbont?
– slacht- of pelskonijn
– scrap
– kattenspeeltjes

Slacht- of pelskonijn
Er is veel onduidelijkheid over konijnenbont bij consument en retail.
De consument denkt dat konijnenbont wat verwerkt is in schoenen, mutsen, jassen, handschoenen,
etc., afkomstig is van konijnen die geslacht worden voor hun vlees. Het personeel in de retail denkt dit
vaak ook en bevestigt dit vol overgave.
Volgens de rapporten van de Verenigde Naties uit 1986 en 2006 klopt dit niet.
Zij schrijven dat de vacht van een slachtkonijn feitelijk niet van belang is. De konijnen worden geslacht
als ze 10 tot 12 weken oud zijn en op dat moment hebben ze, qua leeftijd of de tijd van het jaar, nog
hun 'baby-vacht' of zijn ze in de rui voor een 'pubervacht'.
Deze vachten zijn niet geschikt en voldoen niet aan de standaard eisen die gesteld zijn aan de productie van kwaliteit bontpelzen. Het enige seizoen waarop een konijnenvacht van een volwassen konijn
stabiel en gelijk is en voldoet aan de eisen van een kwaliteit pels, is in de winter en pas na de vijfde
levensmaand.
De rest van het jaar zit het haar niet zo vast aan de huid. Sommige zomervachten kunnen gelijkmatig
zijn, maar ook pas na de vijfde levensmaand.
Waar wordt konijnenpels volgens de VN voor gebruikt:
 Pelzen bestemd voor kleding e.d.: dit zijn de beste pelzen, gelijkmatig, geen oneffenheden, vol, een
goed ontwikkelde vacht. De vachten kunnen 20 keer meer waard zijn dan normale kwaliteit pelzen.
 Pelzen die worden geschoren. Dit zijn de pelzen die geen gelijkmatige groei van de haren hebben, de
haren zijn wel lang genoeg, gezond en voldoende. Ze worden gebruikt voor het maken van vilten
hoeden en verwerkt in textiel (er is bv. een Nederlands kledingbedrijf dat enkele kledingstukken heeft
met 4% konijnenharen in de stof verwerkt).
 Pelzen enkel geschikt voor mest. Pelzen zijn kapot, vuil, zweterig, vol met parasieten of er is
aangeknaagd. Deze pelzen zorgen dat de kosten van arbeidsloon, verwerking en transport flink omhoog gaan.

Scrap
Scrap is de handel in stukjes pels van pelsdieren die voor de bontindustrie worden gefokt en verwerkt.
Deze stukjes van kwaliteitspelzen zijn over nadat de pels is gesneden voor het oorspronkelijke doel. Ze
worden in enorme hoeveelheden verkocht om te gebruiken in bontproducten. Deze partijen gaan door
vele handen van de ene kant van de wereld naar de andere. De werkelijke herkomst van het scrap is
niet meer te achterhalen. Het is dus goed mogelijk dat dit scrap vermengd is met katten- en/of hondenbont. Een pels van bv. een kortharige kat of konijn is met het blote oog niet te zien en met de hand niet
te voelen.
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Kattenspeeltjes
Enkele importeurs en retailers geven aan dat hun kleine bontproducten gemaakt worden van konijnen
die geslacht worden voor de vleesindustrie.
Men zegt kattenspeeltjes worden gemaakt van bont wat over is van slachtkonijnen.
Maar is dat wel zo?
Wanneer je de producten bekijk en het bont bestudeerd is er een grote variëteit van soorten bont. Veel
haren, weinig haren, huid niet te zien, huid wel te zien, glad, wollig, fluffy, stug, etc. Maar voor allen
geldt: de haren zitten stevig vast op de huid.
Geleerd hebbende dat er een grote handel is in scrap, dat uit de rapporten van de VN blijkt dat konijnen
voor de slacht een niet volgroeide pels hebben, maar een 'baby- of puber-vacht', dan rijst de vraag of
deze producten dan ook wel van slachtkonijnen zijn gemaakt.
Na bestudering van de bontproducten, is het aannemelijk dat deze producten pels kunnen bevatten van
volwassen konijnen van verschillende rassen, maar ook kunnen zij heel goed van katten- en/of honden
van verschillende rassen zijn.
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Bontproductenlijst
Artikel 1-09
Bontkraag op truitje, zwart
Omschrijving bont:
voelt glad en zacht aan, vol, huid moeilijk te zien doordat de haren zeer dicht op elkaar staan, haren niet even lang,
haren minder makkelijk heen en weer door dikke wollige ondervacht
Bont label/info
Merk
Made in
Gekocht bij
Branche/Dibevo
Probleem

: geen
: xxx
: eigenaar zegt Italië
: xxx, Sittard, 21-02-2009, prijs: € 15,: geen info beschikbaar via internet
: geen label en verkocht als nepbont, door eigenaar

Artikel 2-09
Bontkraag op rood Bomberjack, rood
Omschrijving bont:
voelt glad, zacht en vol, ondervacht wollig, haren vallen mooi snel terug bij vingerstrijken, huid is makkelijk te zien in
banen rood gekleurd
Bontinfo
Merk
Made in
Gekocht bij
Extra info
Branche/Dibevo
Probleem
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: Rabbit Fur/Lapin Fur
: xxx op label in jas en xxx op label in kraag en aangehecht
: geen vermelding. Winkelier zegt Italië, maar dat het wel uit het Oosten zal komen
: xxx, Almere, 14-02-2009, prijs: € 8,95
: prijs is zeer laag wat te denken geeft
: geen info beschikbaar via internet
: geen label in Nederlands
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Artikel 3-09
Bontmuis met lange staart in rood, wit, zwart en licht blauw
Omschrijving bont:
voelt goed glad maar dun aan, volle vacht, huid moeilijk te zien, ondervacht als permanent
Bont label/info
Merk
Made in
Gekocht bij
Importeur
Extra info
Branche/Dibevo
Probleem

: niet op verpakking, wel op kassabon omschrijving 'bontmuis'
: geen
: volgens importeur xxx uit het Oosten
: xxx, Almere, 19-02-2009, prijs: € 1,99
: xxx
: inkoop xxx verwees naar xxx. xxx zegt al 4 jaar geen bont meer te verkopen en was verbaasd.
Artikelen heden nog in winkel.
: Tuinbranche (onder 'consumenten' pagina zonder informatie)
: geen label en verkocht als nepbont , door winkelbediende

Artikel 3-09 is ook aangetroffen in een winkel in Almere
Artikel 4-09
Canvas muis met bontpuntje aan de staart, wit
Omschrijving bont:
voelt pluizig, wollige vorm, vol en huid moeilijk te zien
Bont label/info
Merk
Made in
Gekocht bij
Importeur
Branche/Dibevo
Probleem
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: geen
: geen
: uit het Oosten
: xxx, Almere, 19-02-2009, prijs: € 0,99
: xxx
: Tuinbranche (onder 'consumenten', pagina zonder informatie)
: geen label en verkocht als nepbont, door winkelbediende
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Artikel 5-09
Speelmuis in bal, wit
Omschrijving bont:
kort getrimd, pluizig en zeer dun huidje
Bont label/info
Merk
Made in
Gekocht bij
Importeur
Branche/Dibevo
Probleem

: geen
: xxx
: P.R.C.
: xxx, Almere, 19-02-2009, prijs: € 4,95
: xxx, Italië
: geen info beschikbaar via internet
: geen label en verkocht als nepbont, door winkelbediende

Artikel 6-09
Bont speelmuisjes, rood, grijs, fuchsia en wit
Omschrijving bont:
kort getrimd, met langere haren naar beneden, huidje zeer dun, haren vallen niet makkelijk terug
Bont label/info
Merk
Made in
Gekocht bij
Branche/Dibevo
Probleem
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: geen
: xxx
: geen
: xxx, Almere, 12-02-2009, prijs: € 1,25
: geen info beschikbaar via internet
: geen label en verkocht als nepbont , door winkelbediende
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Artikel 8-09
Bontspeelmuisje, bruin met wit en gekleurde veertjes als staart op round about
Omschrijving bont:
lang, fluffy, zeer dikke wollige ondervacht, huidje erg moeilijk te zien, haren vallen niet makkelijk terug door de dikte van
vacht, lange bovenharen die hier en daar flink uitsteken
Bont label/info
Merk
Made in
Gekocht bij
Importeur
Branche/Dibevo
Probleem

: geen
: xxx
: China
: xxx, Almere, 16-04-2009, prijs: € 8,49
: xxx
: geen info beschikbaar via internet
: geen label en verkocht als nepbont, door winkelbediende

Artikel 8-09 is ook aangetroffen in 4 andere winkels in Almere, Zutphen en Woerden
Artikel 11-09
Bontjas met geluid en losse staart in geel, wit, zwart, rood, klein beetje groen en blauw
Omschrijving bont:
voelt goed glad maar dun aan, verschillende soorten haren o.a.: 1. Haren staan ver uit elkaar, de huid is heel goed te
zien, weinig ondervacht. 2. Staart in zwart is wel dicht op elkaar, huid moeilijk te zien door hoeveelheid haar.
Bont label/info
Merk
Made in
Gekocht bij
Importeur
Branche/Dibevo
Probleem

: niet op verpakking, wel op kassabon omschrijving: 'speelvis bont met geluid'
: xxx
: China
: xxx Almere, 07-04-2009, prijs: € 1,98
: xxx
: Dibevo
: geen label en verkocht als nepbont, door winkelbediende

Artikel 11-09 is ook aangetroffen in een winkel in Apeldoorn
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Artikel 13-09
Bontmuisje wit en grijs
Omschrijving bont:
voelt wollig, zeer kort getrimd en dik
Bont label/info
Merk
Made in
Gekocht bij
Importeur
Branche/Dibevo
Probleem

: geen
: geen
: geen vermelding
: xxx, Apeldoorn, 08-04-2009, prijs: € 0,89 per stuk
: xxx
: Dibevo
: geen label of verpakking

Artikel 17-09
Bontkraagje bij synthetisch muisje op linnen zakje, wit en grijs
Omschrijving bont:
lange haren, huid makkelijk te zien, van grijze naar witte haren
Bont label/info
Merk
Made in
Gekocht bij
Importeur
Branche/Dibevo
Probleem
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: geen
: xxx
: China
: xxx, Zutphen, 08-04-2009, prijs: € 2,29 per stuk
: xxx
: Dibevo
: geen label en verkocht als nepbont, door winkelbediende
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Artikel 18-09 en 18-09a
Bontmuis op bontplateau, paars, wit oranje en bruin
Omschrijving bont:
Muis (18-09)
: dik en wollig, huid makkelijk te zien, valt makkelijk terug
Plateau (18-09a) : verschillende soorten bont, sommige glad andere wollig, allemaal huid moeilijk te zien
Bont label/info
Merk
Made in
Gekocht bij
Importeur
Branche/Dibevo
Probleem

: geen
: xxx
: China
: xxx, Zutphen, 08-04-2009, prijs: € 3,79 per stuk
: xxx
: Dibevo
: geen label en verkocht als nepbont, door winkelbediende

Artikel 20-09
Bontmuis met geluid in wit
Omschrijving bont:
voelt goed glad en dik aan, dikke wollige ondervacht, huid goed te zien
Bont label/info
Merk
Made in
Gekocht bij
Importeur
Branche/Dibevo
Probleem
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: geen
: geen
: geen
: xxx, Zutphen, 08-04-2009, prijs: € 2,25
: vermoedelijk xxx
: geen informatie beschikbaar via internet
: geen label en verkocht als nepbont , door winkelbediende
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Artikel 21-09
Bontmuis trimmer groen op hengel
Omschrijving bont:
voelt wollig, lange haren, zeer dikke huid
Bont label/info
Merk
Made in
Gekocht bij
Importeur
Extra info
Branche/Dibevo
Probleem

: geen
: xxx
: geen vermelding
: xxx, Hengelo, 26-04-2009, prijs: € 4,00 per stuk
: xxx
: zitten ook in Duitsland. Leveren daar aan xxx
: geen informatie beschikbaar via internet
: geen label

Artikel 23-09 en 23-09a
Bontmuis wit (2x)
Omschrijving bont:
voelt wollig, lange haren, huid middel dik en zeer vol
Bont label/info
Merk
Made in
Gekocht bij
Importeur
Extra info
Branche/Dibevo
Probleem
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: geen
: xxx
: China
: xxx, Hengelo, 26-04-2009, prijs: € 4,00 per stuk
: xxx
: zitten ook in Duitsland. Leveren daar aan xxx
: geen informatie beschikbaar via internet
: geen label

Pagina 22

Artikel 25-09
Bontplateau met kleine muisjes en een grote muis, rood, zwart, wit, bruin, grijs en beige
Omschrijving bont:
plateau voelt glad en dik aan, veel haren en lang. Muisjes, kort getrimd, veel haar. Grote muis lange haren en voelt vol.
Bont label/info
Merk
Made in
Gekocht bij
Importeur
Extra info
Branche/Dibevo
Probleem

: geen
: xxx
: geen
: xxx, Valkenswaard, 26 april 2009, prijs € 6,95
: xxx
: verkopen ook in Duitsland en België
: geen informatie beschikbaar via internet
: geen label

Artikel 26-09
Jas met bontkraag, zwart, bruin, grijs en beige
Omschrijving bont:
voelt vol, veel vacht, grijze ondervacht, lange bovenharen
Bont label/info
Merk
Made in
Gekocht bij
Importeur
Branche/Dibevo
Probleem
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: 'dat het geen hond, kat of ander huisdierenbont is'
: xxx
: China
: xxx, Almere, 29 september 2009, prijs € 159,90
: niet bekend
: geen informatie beschikbaar via internet
: verkocht in bontvrije winkel
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Artikel 27-09
Parka met bontkraag, paars
Omschrijving bont:
voelt vol, veel vacht, paars gekleurd, lang en fluffy
Bont label/info
Merk
Made in
Gekocht bij
Importeur
Extra info
Branche/Dibevo
Probleem

: ‘imitatiebont niet strijken’. Labels in Duits, Engels en Frans vermelden wel bont
: geen
: niet bekend
: xxx, Capelle a.s. IJssel, 8 november 2009, prijs € 142,95
: niet bekend
: verkopende partij zegt dat het blauwvos bont is en dat er een fout is gemaakt
: geen informatie beschikbaar via internet
: vals label, buitenlandse talen labels en verkocht als nepbont

Artikel 1-10
Parka met bontkraag, paars
Omschrijving bont:
ziet er vol uit, maar is erg licht, wollige ondervacht, lange boven haren
Bont label/info
Merk
Made in
Gekocht bij
Importeur
Branche/Dibevo
Probleem
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: geen
: xxx
: China
: xxx, Terneuzen, 30 november 2010, prijs € 95,00
: niet bekend
: geen informatie beschikbaar via internet
: geen label en verkocht als nepbont
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Met speciale dank aan mijn vriendin Birgitta en mijn Tante Non.
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