
 

 

 

 

 

Hare excellentie 

Mevrouw C. Schouten 

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

Postbus 20401  

2500 EK Den Haag  

Nederland 

 

29 april 2020 

 

Hooggeachte mevrouw Schouten, 

 

Ik schrijf uit naam van People for the Ethical Treatment of Animals 

(PETA) – een zusterorganisatie van PETA US, de grootste 

dierenrechtenorganisatie ter wereld met meer dan 6,5 miljoen leden en 

aanhangers – naar aanleiding van het nieuws dat nertsen op Nederlandse 

bontfokkerijen positief zijn getest voor COVID-19. We verzoeken u om 

de deadline waarop nertsenfokkerijen in Nederland moeten worden 

uitgefaseerd te vervroegen. 

 

Net als bij het SARS-virus hebben wetenschappers geconcludeerd dat 

de mens voor het eerst besmet is geraakt met het nieuwe coronavirus 

door nauw contact met wilde dieren in gevangenschap op een 

vleesmarkt voor levende dieren. En als het gaat om het risico voor de 

volksgezondheid dat zij vormen, zijn deze markten niet anders dan de 

faciliteiten waar nertsen worden gekooid en gekweekt voor hun bont. 

Aangezien er een zeer reëel risico bestaat dat nieuwe zoönotische 

ziekten op de mens worden overgedragen wanneer dieren in intensieve 

omstandigheden worden opgesloten, moeten verantwoordelijke 

regeringen alle nodige maatregelen nemen om het risico dat de 

volgende pandemie in hun land ontstaat tot een minimum te beperken. 

 

Wetenschappers hebben lange tijd ziekten die door wilde dieren worden 

overgedragen, veroorzaakt door verschillende bacteriën, virussen en 

parasieten, beschouwd als een groot probleem voor de volksgezondheid. 

En nu waarschuwen natuurbeschermingsdeskundigen dat de 

huidenhandel het risico van verdere epidemieën aanwakkert. Net als op 

vleesmarkten voor levende dieren worden op pelsdierhouderijen nertsen 

en anderen dieren die voor hun huid worden gedood opgesloten in 

krappe draadkooien die naast elkaar staan, waardoor besmettelijke 

ziekten zich heel gemakkelijk kunnen verspreiden via de uitwisseling 

van urine, uitwerpselen, etter en bloed. Dieren met infecties, zweren en 

etterende, open wonden veroorzaakt door de draadvloer waarop ze 



 

moeten staan, zijn een veelvoorkomend verschijnsel. Het is dan ook 

geen verrassing dat jagers, slagers, boeren en bonthandelaren behoren 

tot degenen die het vaakst lijden aan de zoönotisch bacteriële ziekte 

tularemie. 

 

De Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention 

waarschuwt: “Ongeveer 75 procent van de recentelijk ontstane 

besmettelijke ziekten die mensen treffen, zijn begonnen als ziekten bij 

dieren.” Het meest verontrustend is dat veel virussen die in dieren 

voorkomen en die mogelijk schade kunnen toebrengen aan mensen, nog 

niet zijn geïdentificeerd of muteren nadat ze zijn opgedoken. 

 

De onmiddellijke sluiting van de nog resterende nertsenfokkerijen in 

Nederland zal zowel dieren als mensen ten goede komen. Nertsen zijn 

intelligente, zeer sociale dieren die hun wilde en leergierige instincten 

behouden ondanks generaties lang gefokt te zijn in gevangenschap. Dit 

maakt het voor hen des te traumatischer om hun hele leven opgesloten 

te zitten in krappe, kale kooien. Omdat ze niet in staat zijn om zich op 

een natuurlijke manier te gedragen, worden deze gevoelige dieren vaak 

gek van de opsluiting, en sommige gaan zelfs zelf-kannibaliseren, 

waarbij ze aan hun eigen ledematen of staart knagen als gevolg van de 

voortdurende psychologische en fysieke kwelling. 

 

Het zou onvergeeflijk zijn om nertsenfokkerijen nog bijna vier jaar lang 

toe te staan hun activiteiten gewoon voort te zetten – in het licht van een 

wereldwijde crisis als gevolg van de uitbuiting van dieren – zowel met 

het oog op het risico voor mensen als op de schade die nertsen zelf 

hebben opgelopen. Nu is het moment om daadkrachtig op te treden. 

 

Hoogachtend, 

 
Mimi Bekhechi 

Campagne-adviseur 

 


