Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2008–2009

2080905880
Vragen aan van het lid Van Gent
(GroenLinks) aan de ministers
van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit en van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties over het
bericht dat handelaren in honden- en
kattenbont voorlopig vrij spel
hebben. (Ingezonden 20 november
2008)
1
Kent u het bericht «Bonthandelaren
hebben «voorlopig» vrij spel om het
gruwelijk verkregen katten- en
hondenbont vals te labelen als
nep-bont (Faux Fur)»?1
2
Is het waar dat «niemand» bij de
Nederlandse overheid zich
bezighoudt met de verordening ten
aanzien van het importverbod van
katten- en hondenbont en van
producten die dergelijk bont
bevatten? Zo ja, hoe is dit mogelijk?
3
Is het waar dat Nederland uiterlijk
31 december 2008 de Europese
Commissie er van in kennis moet
stellen welke analysemethoden zij
gaat hanteren om katten- en
hondenbont uit te sluiten en welke
sancties volgen als dit bont wordt
aangetroffen? Zo ja, wordt deze
deadline gehaald?
4
Komt de handhaving van de
verordening in gevaar door de
mogelijke vertraging?
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5
Hoe gaat de handhaving van de
verordening in Nederland uitgevoerd
worden?
6
Hoe gaat u er in Nederland op
toezien, dat echt honden- en
kattenbont niet onder het label van
nep-bont alsnog verkocht gaat
worden?
7
Bent u bekend met het
DNA-onderzoek uit Amerika, waar het
honden- en kattenbont al enige jaren
verboden is, waaruit blijkt dat nog
steeds katten- en hondenbont het
land binnenkomt door middel van
valse labels?
8
Hebben de Nederlandse
inspectiediensten voldoende
expertise in huis om het
importverbod op een deugdelijke
wijze te handhaven? Zo nee, hoe gaat
u er op toezien dat dergelijke
expertise in huis gehaald wordt?
9
Herkent u zich in het beeld dat
Nederland «de verordening op een
stoffige plank heeft laten liggen»?
10
Kunt u de Kamer garanderen dat
vanaf 1 januari 2009 het
importverbod op een fatsoenlijke
wijze gehandhaafd gaat worden?
1

http://www.dierennieuws.nl/nw/art/
200811/nw70555.htm
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