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Europa in de ban
van certificering
Studiedagen over mijlpaal in Europese geschiedenis
Wetende dat heel Europa vol vertrouwen gaat voor WelFurcertificering en het Noorse parlement onlangs volop ja zei
tegen de pelsdierenhouderij, is het des te vreemder en pijnlijker
dat Nederland nog maar 7 jaar te gaan heeft. Van een verenigd
Europa is wat onze sector betreft dus geen sprake! De kop
boven dit artikel, overgenomen van het Europese persbericht,
voelt voor Nederlandse pelsdierenhouders dan ook heel anders
dan voor de rest van Europa. Desondanks hebben zich, min
of meer ook noodgedwongen, gelukkig veel Nederlandse
nertsenhouders aangemeld voor deze WelFur-certificering.

Op 16 en 17 januari vond een eerste studiedag plaats op Edelveen gericht op dit certificeringsprogramma. Hiervoor waren om te
beginnen alleen die NFE-leden uitgenodigd
die zich aangemeld hadden voor alle drie de
controleperiodes in 2017, zodat zij eind 2017
volledig welzijn-gecertificeerd kunnen zijn.
Aangezien de eerste controle al gepland
stond voor januari-februari was voor hen
haast geboden. Diegenen die zich voor één
controleperiode in 2017 hebben aangemeld
worden later uitgenodigd.

Jacqueline Manders,
PR & Communicatie
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Per 2020 moeten 4000 pelsdierenhouderijen in Europa gecertificeerd zijn
Voor Nederland komt, politiek gezien, deze
Europese certificering als mosterd na de
maaltijd. Of het wat uitgemaakt zou hebben
zullen we nooit weten. Een ding is zeker:
dankzij het Plan van Aanpak 1995 en de Verordening welzijnsnormen nertsen van 2003,
kwam de ‘wet verbod pelsdierhouderij’ tot
stand op basis van ethiek. Wat betreft dierenwelzijn voor nertsen liep Nederland al
jarenlang voorop in de wereld. Terwijl politieke druk in sommige Europese landen een
van de redenen is om dit Europese WelFursysteem in het leven te roepen, is het voor
Nederlandse nertsenhouders toekomstgericht dus niet meer zo noodzakelijk om
fanatiek mee te gaan doen met deze certificering. Toch kan ook Nederland er niet
omheen. Willen nertsenhouders de komende 7 jaren hun pelzen nog verkopen via de
veilinghuizen van Kopenhagen Fur, Saga Furs
en NAFA dan zullen zij wel mee moeten
doen. Genoemde veilinghuizen verkopen
vanaf 2020 namelijk alleen nog pelzen van
bedrijven die volledig gecertificeerd zijn.
Voor die Nederlandse nertsenhouders die
nog volop hun kansen willen grijpen om

minimaal de komende 7 jaren zoveel mogelijk uit hun bedrijf te halen, noemen de drie
directeuren van de betreffende veilinghuizen
ook nog andere voordelen. In hun brief van
24 januari jl. richten Jesper Uggerhoj
(Kopenhagen Fur), Pertti Fallenius (Saga Furs)
en Michael Mengar (NAFA) zich gezamenlijk
nogmaals tot alle pelsdierenhouders in
Europa met de dringende oproep om zich
vooral aan te melden voor dit programma.
Naast een beter imago voor de bontindustrie, en als gevolg daarvan niet alleen minder
politieke problemen maar ook een nog grotere vraag naar bont, zijn zij ervan overtuigd
dat u met behulp van het WelFur-protocol
niet alleen verantwoorde en diervriendelijke,
maar ook betere kwaliteitspelzen produceert. Met het ‘welfare assessment protocol’
hebt u de beste leidraad in handen voor
goed farm-management en zullen uw
gecertificeerde pelzen ook daarom verkoopbaar blijven. Gelukkig haalt het merendeel
van de Nederlandse nertsenhouders hier
voldoende motivatie uit om mee te doen.
Met deze certificering wordt een mijlpaal
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bereikt in de Europese bontgeschiedenis.
Geen enkele dierensector ter wereld neemt
de normen voor dierenwelzijn zo serieus als
Fur Europe doet met dit professionele
wetenschappelijk verantwoorde WelFur project. Alleen al daar kunt u als nertsenhouder
persoonlijk trots op zijn! Het is een ongelooflijk indrukwekkend project om 4000
pelsdierenhouders binnen drie jaar te certificeren. De basis voor certificering is anders
dan voorheen en onderscheidt zich van
bestaande systemen voor het beoordelen
van dierenwelzijn doordat de beoordeling is
gebaseerd op wetenschappelijk gevalideerde
metingen, in plaats van op naleving van de
wetgeving. Kortom: er wordt meer naar het
welzijn van het dier gekeken dan puur naar
bestaande regels. Het programma is een
doeltreffend managementinstrument dat het
mogelijk maakt dierenwelzijnsnormen te
analyseren en te verbeteren. Door certificering op het niveau van de individuele pelsdierenhouderij zorgt het programma ook
voor transparantie voor consumenten. Op
deze manier kan de consument bewust en
vertrouwd kiezen voor verantwoord bont.
Simpel vertaalt betekent dit dat de consument in de toekomst steeds vaker vol trots
een label kan laten zien in zijn of haar welzijnsvriendelijk geproduceerde duurzame
jas.

Doel is beter dierenwelzijn
maar ook politiek en
consument overtuigen van
verantwoord dierenwelzijnsvriendelijk bont
Wim Verhagen opent de studiedag op Edelveen persoonlijk met een korte inleiding
over de politieke en juridische situatie. Hij
memoreert aan de verloren politieke strijd
en de juridische strijd die totaal onbegrijpelijk wisselde van op alle fronten winnen, verliezen, een positief advies van de advocaat
generaal naar wederom verliezen. Ondanks
het feit dat het toekomstperspectief steeds
kleiner wordt voor de sector, roept hij iedereen op om bedrijven niet te verwaarlozen.
Dit zou niet alleen ten koste gaan van collega’s of van het inkomen, maar ook van de lol
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in het dagelijkse werk. De laatste 5 jaar hebben wetenschappers van 7 Europese universiteiten veel getest op bedrijven. Ook Nederland heeft deel uitgemaakt van dit
pilotproject waarbij het streven is om de
pelsdierenhouderij politiek geaccepteerd te
krijgen/houden en consumenten ervan te
overtuigen dat bont een verantwoord dierenwelzijnsvriendelijk product is. Diverse
Europese landen liggen onder vuur en ook

de consument vraagt naar transparantie en
traceerbaarheid van de grondstoffen. Activisten pakken grootwinkelbedrijven en ontwerpers aan die nooit precies wisten waar
hun pelzen vandaan kwamen. Op deze
manier hebben zij daarop een duidelijk antwoord.

Transparante
productiemethode

Niet gecertificeerde pelzen zullen
minder op gaan brengen
Wim Verhagen: “Dit proces is in een stroomversnelling geraakt doordat de Scandinavische veilinghuizen vanaf 2020 alleen nog
gecertificeerde pelzen gaan verkopen. Uit
alles blijkt dat zij hun politieke lobby zwaar
koppelen aan dierenwelzijn. Inmiddels
mogen we er vanuit gaan dat niet gecertificeerde pelzen al snel minder zullen opbrengen ook al zijn zij nog zo verantwoord
geproduceerd. Dus, doe uzelf niet te kort.
Zorg dat u erbij bent. Gelukkig heeft slechts
een enkeling zich na de uitspraak op 16
december 2016 teruggetrokken. Maar liefst
40 van u kozen ervoor om alle drie de
inspecties nog dit jaar plaats te laten vinden.

Zij weten precies waar ze staan. Mochten zij
bij een van de controles, bij een van de principes, te weinig scoren dan is er nog geen
man over boord en is er nog voldoende tijd
om dit bij een volgende controle te herstellen. Zeer waarschijnlijk kiezen de veilinghuizen er bij een voldoende grote collectie
voor om de gecertificeerde pelzen, wellicht
tegen een betere prijs, meteen in de markt
te zetten.”
Fur Europe financiert het merendeel van de
Welfur-certificeringskosten (ondersteund
door specifieke gelden die bijeen zijn
gebracht via de veilinghuizen), terwijl het
aandeel van de pelsdierenhouders in de kosten neerkomt op 200 euro per beoordeling.
De pelsdierenhouders die geen pelzen aan
veilinghuizen leveren betalen de volle kosten
van 600 euro per beoordeling.
Onafhankelijke controles
Ook de Nederlandse Co.More Bedrijfsdiensten (CMB) had ingeschreven maar de
Deense organisatie Baltic Control bleek de
meest prijs gunstige om als onafhankelijke
organisatie eindverantwoordelijk te worden
voor alle controles. Baltic huurt vervolgens
in elk land een bedrijf in om de controles uit
te voeren in de taal van het desbetreffende
land. In Nederland is dat Vinçotte ISACert
geworden. Inmiddels zijn van 12 t/m 16
december 2016 diverse controleurs getraind
in Letland en zijn de drie Nederlandse controleurs ook in Edelveen geweest voor de
nodige achtergrondinformatie. Die training
werd geleid door de wetenschappers die het
programma ontwikkeld hebben. Natuurlijk
volgt de NFE dit op de voet en doet zij er
alles aan om haar Nederlandse bedrijven zo
snel mogelijk gecertificeerd te krijgen. Vinçotte ISACert ging in Nederland zeer voortvarend van start. Zelfs al vóórdat de NFE
door Brussel op de hoogte was gebracht
werden de eerste pelsdierenhouders gebeld
om afspraken te maken. Wim Verhagen wijst
erop dat Louise Boekhorst het hele ‘Welfare
assessment protocol for mink’ heeft doorgeworsteld en tot in detail heeft bestudeerd.
Iedereen krijgt dit boekwerk mee naar huis
(zonder de laatste 100 pagina’s vol erg ingewikkelde rekenregels). Tijdens de studiemiddag zal zij met specifieke voorbeelden een
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uitgebreide toelichting geven op het hoe en
waarom. Nadat hij een korte toelichting
heeft gegeven op de juridisch technische
ontwikkelingen bij het Europese gerechtshof
betreffende het verbod op de pelsdierenhouderij, en daarover een aantal vragen

Afbeelding 1

heeft beantwoord, geeft hij het woord aan
Louise Boekhorst.

Zowel wetenschappelijk
onderzoek als controles zijn
onafhankelijk
Ingewikkelde rekenformules maar
simpele basisregelgeving, uitgebreid met management-aanvullingen
Enkele deelnemers aan de studiedag melden
dat zij al mail hebben ontvangen van Baltic
Control. Ondanks het feit dat afgesproken is
dat alle contact zal verlopen in de taal van
het desbetreffende land (dit was niet het
geval) wordt geadviseerd om hierop toch te
reageren om vertraging te voorkomen. Baltic
gaat door met het maken van haar planning
en hoe later men reageert hoe verder de
controle richting paartijd verschoven wordt.
Louise geeft allereerst een overzicht van een
aantal basis uitgangspunten. De puntentelling is zo ingewikkeld dat zij u ter geruststelling afraadt die thuis te willen testen. Een
goed voorbeeld om u hiervan te overtuigen
is bijvoorbeeld het percentage dieren dat in
periode 3 wel of niet goed beschermd wordt
tegen hoge temperaturen, direct zonlicht en
wind en dit alles in combinatie met wel of
geen koelsysteem. Bij deze optelsom krijgt
men te maken met 27 verschillende combinatiemogelijkheden (zie afb. 1). Elke situatie
levert een puntenscore op van in dit geval 2
tot 100 (waarbij 100 het beste is). Dan nog
weet u niet hoe zwaar bepaalde situaties ten
opzichte van elkaar meetellen, of elke periode even zwaar meetelt én hoe zwaar dit
onderdeel in het betreffende principe (in dit
geval ‘huisvesting’) meetelt. De puntentelling is gekoppeld aan bepaalde scores, in dit
geval 0 t/m 2 (waarbij hier juist 0 het beste
is). Ongelooflijk ingewikkelde rekenformules
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Afbeelding 2
PRINCIPE
goede voeding

CRITERIA
geen honger
geen dorst
comfort tijdens het rusten

goede huisvesting

thermal comfort
gemakkelijk bewegen
geen beschadigingen

goede gezondheid

geen ziekte
geen pijn tijdens managementhandelingen
tonen van sociaal gedrag

gepast gedrag

tonen van ander gedrag
goede mens-dier relatie en
positive emotional state
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Dierenwelzijn: meer naar de
dieren kijken dan puur naar de
wetgeving

Afbeelding 3

Voorbereiding

(door een speciale organisatie uitgewerkt)
geven vervolgens een optelsom van alle
welfare criteria per principe (goede voeding,
huisvesting, goede gezondheid en gepast
gedrag). Basisprincipes waaraan alles wordt
opgehangen zijn dus: goede voeding, huisvesting, gezondheid, gepast gedrag met de
daarbij behorende criteria (zie afb. 2). Het
jaar is ingedeeld in 3 periodes: periode 1 (1
dec – 28 febr, controledata 1 jan - 20 febr),
periode 2 (1 mrt – 15 juli, controledata 5 mei
tot spenen), periode 3 (16 juli – 30 nov, controledata 1 okt – pelzen). Zoals reeds eerder
beschreven, de beoordelingsschaal loopt
van 0, welzijn is goed, tot score 1 (en 2 of 3)
waarbij het welzijn minder of onacceptabel
is. Volgt u het nog? Hoe dan ook, per principe moet u een score halen van boven de 10
(zie afb. 3). Wanneer één van de principes
onder de 10 scoort is certificering sowieso
uitgesloten. Mocht u een 10 scoren bij een
van de 4 principes dan moet de rest minimaal 20 scoren om gecertificeerd te worden. In afbeelding 2 ziet u een simpele
samenvatting. Farm 3 wordt nog wel gecertificeerd (met schamele 10 punten voor
gepast gedrag) maar farm 4 (met bijna 80
punten voor goede voeding en ruim 60
punten voor goede gezondheid ) niet. U
wordt dus aangeraden de rekenformules te
vergeten en de regelgeving die bij u bekend
is uit de Wet Dieren (voortgekomen uit de
dierenwelzijnsnormen van 2003) als leidraad
te nemen, uitgebreid met aanvullingen
waaraan tijdens deze studiemiddagen extra
aandacht besteed zal worden.
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Individuele scores worden niet
naar buiten gebracht
Voor Nederland is het niet van belang maar
een vereiste voor het verkrijgen van WelFurcertificering is dat nertsen- en vossenhouderijen de aanbeveling van de Raad van
Europa met betrekking tot pelsdieren opvolgen, waaronder het naleven van de aanbevolen kooimaten. Al staat dit niet met naam
en toenaam in het rapport, voor sommige
landen zorgt deze extra eis wel voor problemen.
Bedrijven worden wel of niet gecertificeerd.
Alleen zij krijgen persoonlijk hun individuele
scores te zien. Deze worden niet per bedrijf
naar buiten gebracht. Ook de nationale vereniging krijgt alleen een overzicht van de
behaalde scores als groep. Na het behalen
van het certificaat volgt elk jaar een hercontrole, steeds in een andere periode. Uiteindelijke doel in de toekomst is een Europees
WelFur-label op het eindproduct. Natuurlijk
is het essentieel dat de beoordelingen steeds
op dezelfde wijze en, waar van belang, op
dezelfde tijd plaats vinden. Stereotiepe
gedrag wordt bijvoorbeeld gemeten vlak
voor het voeren. Dan scoren veel bedrijven
weliswaar hoog maar zijn de scores wel
goed vergelijkbaar.
Inmiddels heeft ongeveer 75% van de bedrijven in de EU zich al aangemeld voor certificering. In Nederland hebben zich ongeveer
40 bedrijven aangemeld voor 3 controles in
2017. In totaal hebben zich in Nederland tot
op heden ongeveer 115 bedrijven aangemeld voor deze Eu-certificering. Het certificaat is alleen geldig voor die locatie waar de
controles hebben plaatsgevonden.

Ter voorkoming van ziekteoverdracht is het
als AD-vrij bedrijf verstandig om dit duidelijk
vooraf te melden. Voordat de controleur de
farm op gaat wordt u als nertsenhouder, of
andere verantwoordelijke voor het bedrijf,
geacht het eerste uur aanwezig te zijn bij de
controle. Voor iedereen geldt: zorg voor een
rolmaat, kleding/laarzen en een lange stok.
Met alle materialen die hergebruikt worden,
wordt uiterst zorgvuldig en hygiënisch
omgesprongen. I-pads worden bijvoorbeeld
steeds opnieuw in plastic ingepakt.
Begonnen wordt met het nemen van een
representatieve steekproef op basis van
standaard uitgangspunten. Het maakt niet
uit hoe groot een bedrijf is, per locatie worden 120 rennen beoordeeld. Per controle
niet steeds dezelfde rennen. Tijdens het
gesprek wordt een hele lijst met vragen
voorgelegd. Welke huisvestingssystemen
hebt u (aantal sheds/stallen/kas/kooisysteem/watersysteem) Hoe worden de dieren
gehuisvest, in paren of groepen, welke
kleurslagen zijn er, hoe vaak worden de dieren gehanteerd (b.v. verplaatst, geënt)? Hoe
zijn uw worpresultaten? Doet u nog een naselectie in januari? Hoe zijn uw uitvalgegevens per periode? Hebt u het certificaat voor
het doden van dieren bij de hand? Etc. etc..

Geen honger, geen dorst
Kijkende naar het eerste principe, goede
voeding, ligt voor de hand dat de dieren niet
langdurig honger of dorst mogen hebben.
De bekende BodyScore (BS) is hierbij een
goede graadmeter. Met behulp van een aantal plaatjes wordt gekeken naar de ideale
‘maten’ voor hals, schouder en rug en wanneer de dieren staan naar buik en heupen.
De juiste BS varieert bijvoorbeeld van een BS
2 in februari, 3 eind maart, 4 eind april, 3-4
na het werpen tot na het spenen en 4-5 in
de groeiperiode november-december
(tegen het dikke aan). In januari volgt dan
een afname van de BS naar 3-4 en in februari naar max 2-3 (afgeslankt). Afslanken is
ook een natuurlijk proces voor wilde nert-
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sen. Meer dan 2 BS per maand afvallen is
niet goed. Een BS van 1 aan het einde van de
lactatie, 2 in januari of 1 in februari, betekent
dat de dieren teveel zijn afgevallen en dus
honger hebben geleden. De aanwezigheid
van te magere dieren, heeft dus duidelijk
aftrek van punten tot gevolg.
Bodyscore-overzicht:
jan
feb
mrt
april
3/4
2/3
3
4

mei
3/4

juni
3/4

juli
3/4

nov
4/5

dec
4/5

aug
3/4

sept
4

okt
4

Na de presentatie van Louise besteedt Jan de
Rond nog extra aandacht aan dit onderwerp.
Ook maken een aantal aanwezigen gebruik
van de mogelijkheid om de bodyscores van
de dieren op de proeffarm te bekijken. Ter
geruststelling wijst Jan erop dat het bij iedereen wel eens voor komt dat dieren doorschieten. Zij moeten echter een uitzondering
op de regel vormen. In Scandinavië heeft
men in het algemeen een iets hogere BS
nodig vanwege strengere vorst.
Wanneer uw drinkwatersysteem in alle 120
rennen zomer en winter (denk aan vorstbeveiliging of handmatige frequente voorziening van drinkwater) goed functioneert en
schoon is, kunnen alle Nederlandse bedrijven
sowieso een voldoende scoren op het
onderdeel ‘geen langdurige dorst’ . Aangezien
de uitdaging om helemaal achteraan in de
ren naar de drinknippel te gaan tegenwoordig
te groot wordt geacht voor pups, kunt u
alleen de volle 100 punten behalen in periode
2 mits er binnen 30 cm van het nachthok vers
drinkwater voor pups bereikbaar is. Deze
extra voorziening voor de pups levert je dus
in dit geval ongeveer 1/3 extra punten op.

Goede huisvesting
Goede huisvesting draait vooral om comfort
tijdens het rusten en voldoende bewegings-

Erg dun
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vrijheid. Alle nertsen moeten toegang hebben tot een nachthok waarin zij een nest
kunnen maken, geboortes kunnen plaatsvinden en waarin hun jongen kunnen opgroeien.
Alle nertsen uit de bijbehorende ren moeten
er (ook in periode 3) in passen. Voor 4 teven
heeft u een nachthok nodig met de afmetingen 23 x 28 x 20 cm. Voor 2 reuen en 2
teven komt daar 5 cm bij nl. 28 x 28 x 20 cm.
Los van deze voorgeschreven afmetingen
geldt echter boven alles de regel: alle dieren
moeten er tegelijk inpassen. Vóór elke controleperiode komen de controleurs bijeen om
alle controlepunten met betrekking tot de
volgende periode te bespreken. Dan pas zal
blijken hoe in periode 3 precies met deze
regel zal worden omgesprongen. Ook al zijn
uw nachthokken allemaal schoon, droog,
onbeschadigd en vrij van vlooien, wanneer
niet al uw dieren erin passen zult u dus zeer
waarschijnlijk niet de volle honderd punten
scoren. ‘Thermisch comfort’ heeft ook te
maken met bescherming tegen koude wind
en tocht (periode 1), directe zon en hitte
(periode 2 en 3). Denk bij wind aan het landschap waarin uw farm staat, de omheining,
bomen, hebt u een open of gesloten stalsysteem met of zonder windbreekgaas. Bij

Ideaal

bescherming tegen zon scoort u goed met
een ruime dakoverstek, als lichtdoorlatende
platen wit gekalkt zijn of geïsoleerde platen
en (boven de 30°C) met een koeling-systeem. U scoort 0 wanneer u veel bescherming biedt tegen bovengenoemde situaties, 1
wanneer die bescherming gemiddeld is en 2
bij een lage bescherming. Bijvoorbeeld bij de
aanwezigheid van een koeling-systeem
scoort u 0 en bij afwezigheid van koeling 1
(zie afb. 1). Een beschut nachthok, afgedekt
met strooisel en met een sluipgatsluis scoort
een 0. Een soortgelijke telling is er ook bij
lage temperaturen. Denk hierbij aan isolatie,
strooisel en bescherming tegen wind (sluip-

Zwaar

Te zwaar
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Afbeelding 4
Gezondheid
Diarree (periode 1-2-3)
• periode 2: natte pups
• periode 3: MVE,
snel groeiende jonge reuen met
grote voeropname
0- geen diarree
1- diarree
% dieren met diarree
Bewegingsproblemen
verlamming of verminderde beweging
0- geen
1- verlamming of verminderde beweging
% dieren met bewegingsproblemen
(Geen) zieke dieren
0- geen tekenen van een slechte
gezondheid of ziekte
1- duidelijk tekenen van slechte
gezondheid of ziekte
% zieke dieren of met slechte gezondheid

gatsluis, plaatje, stro). Tocht moet op alle
mogelijke manieren voorkomen worden en
veel strooisel lijkt ook bij deze controle hoog
te scoren.
Wat betreft bewegingsvrijheid voor de nerts
hoeven de Nederlandse pelsdierenhouders
zich geen zorgen te maken. 30 breed x 85
lang en 45 cm hoog is prima. Daarmee
scoort u 78.07 van de 100 punten. Alleen bij
50 cm hoogte scoort u de volle 100 punten.
Ook de Nederlandse 850 cm² vloeroppervlak
per extra nerts scoort een 0.

Feiten veranderen meningen
Gezondheid
Een goede gezondheid betekent o.a. geen
pelsbeschadigingen of verwondingen.
Nederland heeft met succes de discussie over
blackspots aan de binnenzijde (leerzijde) van
de pels gevoerd. Denemarken was van
mening dat deze veroorzaakt waren door
bijtwonden in het verleden. Dit zou als gebrek
aan dierenwelzijn opgenomen worden in het
protocol. Nederlands onderzoek heeft bewezen dat het puur te maken heeft met pelsrijpheid. Wat betreft verwondingen, om u een
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Afbeelding 5
Pijn veroorzaakt door
managementhandelingen
Uitzonderingen vaccineren,
bloedtappen
0- onbeschadigde, goed functionerende gaskist, werkvoorschriften,
genoeg gas binnen 2 dagen
1- gaskist kleine gebreken
2- meerdere gebreken, slechte werkvoorschriften, niet genoeg gas
Dodingsmethode voor individuele
dieren
0- dodingsmethode voor individuele
dieren
1- niet goed functionerend of efficiënt
2- geen systeem voor individuele dieren

idee te geven: in periode 1 wordt vooral
gekeken naar eventuele kale staarten, in periode 2 laat in de lactatie naar keel/nek/hoofdverwondingen en in periode 3 naar de staartpunt en staartbasis en eventuele abcessen,
oor en oogverwondingen. Genoteerd wordt
het percentage dieren zonder verwondingen,
zij krijgen uiteraard een score 0, het percentage dieren met nog niet genezen wonden
kleiner dan 10 mm of kleine geheelde wonden (1), nog niet genezen wonden kleiner dan
30 mm of grotere geheelde wonden (2), nog
niet geheelde wonden groter dan 30 mm of
andere grote ongenezen wonden, b.v. stukje
van de staart (3). Pelsbijten is een apart
hoofdstukje. Wanneer het uiterste puntje van
de staart beschadigd is maar dit is niet echt
zichtbaar (minder dan een 0,5 cm) scoort u
nog een 0. Wanneer de staartpunt wel zichtbaar is (maar minder dan 3 cm) of men ziet
pelsbijtplekjes van minder dan 3 x 3 cm op
het lichaam scoort u een 1, grotere plekken
dan 3 x 3 scoren een 2. Pelsbijters met een
kale staart van 10 cm of 10 x 10 cm op het
lichaam scoren een 3. Naast eventuele verwondingen wordt ook het uitvalpercentage
genoteerd. Hierbij denken we specifiek aan
niet gewenste/ongecontroleerde uitval en
zieke dood gemaakte of gevonden dieren.
Gepelsde dieren in november/december en

maart/april of gezonde niet geselecteerde
dieren voor de fokkerij behoren uiteraard niet
tot deze categorie. Afbeelding 4 geeft u een
beeld van de scores met betrekking tot diarree, bewegingsproblemen, zieke dieren of
dieren met een slechte gezondheid. Deze cijfers, uitvalscijfers maar ook de aan- of afwezigheid van AD, en wat u eraan doet om AD
te voorkomen, spelen een duidelijke rol bij de
gezondheidsstatus van uw dieren. Die 120
rennen, 20 blokken van 6, verdeeld over
eventuele kleurslagen moeten zorgen voor
een goede steekproef.
Een ander onderdeel wat met name
genoemd wordt en duidelijk maakt dat dit
welfare assessment verder gaat dan afmetingen en regels is ‘pijn veroorzaakt door
managementhandelingen’. Afbeelding 5 geeft
een duidelijke samenvatting van te behalen
scores en waar u aandacht aan moet besteden bij de dodingsmethode voor individuele
dieren en in de pelsperiode. Werkt de gaskist
goed en is deze onbeschadigd? Zijn de werkvoorschriften goed en binnen handbereik?
Hoe is de beschikbaarheid van gas bij een
dierziekte uitbraak? Is er een klein gaskistje
aanwezig voor het doodmaken van individuele dieren etc.?

Sociaal gedrag
Een ding is duidelijk: voor pups is er geen
betere kooiverrijking dan een extra kooigenoot, maar dan wel van het andere
geslacht. Aangezien in Nederland de dieren veelal in groepen gehuisvest worden is
een optimale score 0 vaak niet haalbaar.
Groepshuisvesting voor jonge dieren
scoort 1 en huisvesting van pups alleen
scoort het slechts. Bij volwassen dieren is
de score anders. Voor teven is huisvesting
alleen het allerbeste, 1 teef met 1 of 2
reuen scoort 1, familiehuisvesting (1 teef
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› Voorlichting
met een aantal jonge dieren) scoort 2 en
huisvesting met alleen volwassenen scoort
3. Niets is in het verleden zo aan verandering onderhevig geweest dan de speenleeftijd. Voordat er überhaupt regelgeving
was werden pups vaak op 6 weken leeftijd
gespeend, in het plan van aanpak stond 11
weken, in de Welzijnsverordening niet voor
1 juli en de ‘Wet Dieren’ heeft daar 8
weken van gemaakt. In het huidige welfare
assessment protocol wordt 8 weken als
ideaal gezien. U scoort hiermee 2 punten
en dit is dus de uitzondering op de regel
waarbij 0 altijd optimaal scoort. Nieuw is
ook dat u extra punten kunt scoren door in
etappes te verspenen. Laat u 1 of 2 reuen
bij de teef en huisvest u de rest van het
nest minimaal nog 7 dagen lang bijeen op
een afstand van minimaal 20 meter uit de
buurt van de teef, verdient u de maximaal
haalbare 100 punten. Een van de aanwezigen heeft hiermee al ervaring opgedaan en
bevestigt dat dit niet alleen goed is voor de
score maar ook voor de groei van de pups
en indirect dus ook voor uw portemonnee.
Wanneer u ervoor kiest om de dieren wel
op 8 weken te verspenen maar naast
elkaar te zetten zonder de rest van het
nest bijeen te houden scoort u altijd nog
69 van de 100 punten. Wacht u nog 7
dagen met het verder verspenen van de
groep (naast elkaar) scoort u al 86 punten.
Besluit u om al met 6 of 7 weken of juist
pas na 9 of 10 weken te verspenen dan
daalt uw score meteen drastisch.

Transparante
productiemethode
Stereotiepe gedrag wordt zo betiteld wanneer dieren gedurende de 2 minuten dat zij
geobserveerd worden, 3 of meer herhalingen van hetzelfde gedragspatroon vertonen.
Kooiverrijkingen kunnen veel bijdragen aan
meer gevarieerd gedrag en afname van
abnormaal en stereotiep gedrag, pelsbijten
en stress. Kooiverrijkingen kunnen dus de
gezondheid verbeteren. Denk hierbij aan
platforms, bijtkabels, zachte cilinders, stro,
briketten, harde cilinders, kettingen, balletjes, loopwielen water etc. Met een platform
zowel in de onder- als bovenkooi scoort u
goed en (nogmaals) dit geldt ook voor veel
stro! Wederom: hierbij wordt niet alleen
gekeken naar het aantal kooiverrijkingen
(lees: voldoen aan de regels) maar ook of
het echt helpt (aandacht voor het dier) om
een afwisselend gedragspatroon te bewerkstelligen. Bij een hoge mate van zekerheid
scoort u een 0, bij gemiddelde zekerheid
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› Voorlichting
een 1 en bij lage zekerheid een 2.
Onder gepast/sociaal gedrag past natuurlijk
ook een goede mens-dier relatie en een
positieve uitstraling van het dier in de ren
(positive emotional state). Met behulp van
een stokje wordt (niet tussen 1 uur voor het
voeren en een half uur na het voeren) een
temperamenttest uitgevoerd. Een onderzoekende reactie van de nerts is perfect. Kijken
en even contact maken scoort een 0. Een
onstabiele reactie is natuurlijk een beetje
onduidelijk en krijgt het voordeel van de
twijfel en scoort een 1, net als bijten en niet
meer loslaten (dit valt in de categorie ‘agressief’). Geïnteresseerd maar geen contact willen maken of ver weg ineen kruipen is duidelijk een vorm van angst en scoort hoog
met een 2 (heel weinig punten dus!). Ook de
frequentie (hoe vaak) en duur/tijd (minder
dan 1 minuut, minder dan een uur of meer
dan een uur) van het hanteren van de dieren
en het transport wordt meegewogen. Dit
wordt in percentages van de populatie
genoteerd.

de pelsdierenhouder

Sommige criteria belangrijker
dan andere
Alle scores per principe worden samengevoegd tot een totaal score (afb. 2).
Binnen principes zijn sommige criteria
belangrijker dan andere. Geen dorst vindt
men nog belangrijker dan geen honger,
comfort tijdens het rusten telt zwaarder
mee dan meer bewegingsvrijheid, geen
ziektes scoort hoger dan geen verwondingen en geen verwondingen scoort weer
hoger dan geen beschadigingen of b.v.
geen pijn bij management handelingen etc..
Een ziekte uitbraak is natuurlijk niet welzijnsvriendelijk maar valt onder calamiteiten. De NFE zal navragen hoe zwaar dit
wordt aangerekend als andere punten binnen dat principe verder goed scoren.

Certificering voor Nederland
goed te doen
Tot 2020 hebt u dus nog 3 jaar de tijd om
ervoor te zorgen dat u uw pelzen kunt blijven verkopen via de veilingen van Kopenhagen Fur, Saga Furs of NAFA. Mocht een

controle om wat voor reden dan ook niet
lukken, hebt u nog meer dan voldoende
herkansingen. Mocht u meteen na drie
controles eind 2017 al gecertificeerd worden dan bestaat natuurlijk de mogelijkheid
om u alsnog te verbeteren. Deze verbeteringen zullen dan hoofdzakelijk op het
management technische vlak liggen.
Natuurlijk kunt u voor advies, of wanneer u
ergens over twijfelt, altijd terecht bij de NFE
of bij uw veilinghuis. In Nederland zal dit
niet heel snel gebeuren maar u mag bij
geen enkel criterium onder de 10 scoren.
Acceptabel bent u echter al wanneer u bij 1
criterium boven de 10 scoort en bij 3 criteria boven de 20. Goed bent u wanneer u bij
alle criteria minimaal 20 scoort en bij 2 criteria boven de 55. De allerbesten onder u
scoren op alle criteria boven de 55 en bij 2
zelfs boven de 80. Mede als gevolg van
onze jarenlange politieke strijd kunt u zich
als Nederlander nu redelijk makkelijk certificeren. Het meeste voorwerk hebt u al
gedaan. Vrijheid blijheid maar toch… profiteer daarvan.
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