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Brusselse Regering schaart zich achter voorstel voor verbod op bont

Op initiatief van Brussels Staatssecretaris voor Dierenwelzijn Bianca Debaets heeft de Brusselse regering een
verbod op de kweek van dieren voor bontproductie in eerste lezing goedgekeurd. Het voorontwerp van
ordonnantie kwam gisteren op tafel van de Brusselse regering. Zesentachtig procent van de Belgische
bevolking steunt zo’n verbod.
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er geen pelsdierkwekerijen, maar tot op heden is het voor iedereen
mogelijk een vergunning aan te vragen om een pelsdierkwekerij op te starten. Staatssecretaris voor
Dierenwelzijn Bianca Debaets wil preventief optreden en maakt met dit voorstel van ordonnantie de
bontproductie in Brussel in de toekomst onmogelijk. De maatregel is bovendien voorzien in het regeerakkoord
van de Brusselse Regering.
Staatssecretaris Debaets over het komende verbod: “Het kweken van dieren, louter voor het vervaardigen van
luxe-items, is niet meer van deze tijd. De dieren leven compleet afgesloten van hun natuurlijke habitat, vaak in
te kleine kooien, en vertonen hierdoor ernstige stressreacties, zoals zelfverminking. Ik hoop bovendien dat de
maatregel zal bijdragen tot een mentaliteitswijziging met betrekking tot het dragen van bont. Brussel kan als
hoofdstad van Europa een echte voortrekkersrol spelen voor een diervriendelijker beleid in de Europese Unie.”
Staatssecretaris Bianca Debaets en de Brusselse regering staan niet alleen met hun visie. Uit onderzoek blijkt
dat 86% van de bevolking voorstander is van zo’n wettelijk verbod (IPSOS-enquête uit 2009). Veel mensen zijn
zich bewust van het dierenleed dat gepaard gaat met de productie van bont en de schadelijke gevolgen voor
het milieu. Nieuwe vergunningsaanvragen gaan daarom ook steeds gepaard met hevige protesten van
buurtbewoners en groeperingen die de belangen van dieren verdedigen.
Het verbod op pelsdierhouderijen is al van kracht in een aantal Europese landen zoals Groot-Brittannië,
Nederland, Oostenrijk en Kroatië. In eigen land werd recentelijk een verbod op pelsdierhouderijen
goedgekeurd door de Waalse Regering.
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