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WIST JE DAT...
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2. EEN VERBOD OP DE 
VERKOOP VAN BONT 

1.

DE EUROPESE COMMISSIE MOET REAGEREN ALS 

LEVEN
ELLENDIG

DOOD
GRUWELIJKE

TEKEN NU
KLIK HIER OM JE TE LATEN HOREN & 

… EN JA, JE DATA IS VEILIG 

WAAROM BONT IN DE EU 
VOORGOED VERBANNEN?

Ondertussen zijn 14 EU-lidstaten al overgegaan op een verbod op of uitfasering van 
bont-fokkerijen. Maar helaas zijn er nog genoeg landen die wel door blijven gaan met 
bontfokkerijen en in Europa en daarbuiten handelen. Ook is er nog geen verbod op de verkoop 
van bont. Nu kan iedereen dus nog gewoon producten of kleding kopen met bont – uit Europa 
of uit grote bont-producerende landen als China. 

Met deze petitie hebben we een reële kans om deze wetgeving in alle EU-lidstaten 
besproken en mogelijk zelfs opgelegd te krijgen. Vanwege eerdere successen via EBI's, 
weten we dat dit dé manier kan zijn om voorgoed een einde te maken aan bont. 
Teken, deel en maak deel uit van de verandering!

* Geschat door de Fur Free Alliance, 2021 dataverzameling uit onafhankelijke bronnen
** Geschatte aantal dieren op een Poolse nertsenfokkerij door Anima International. https://animainternational.org/blog/goreczki-investigation
*** https://www.furfreealliance.com/wp-content/uploads/2016/08/welfare_animals_kept_for_fur_production.pdf
**** https://www.furfreealliance.com/wp-content/uploads/2019/06/Mislabelling-and-Consumer-Protection.pdf

Bronnen:

Helaas zijn de labels op kleding vaak 
misleidend****. In 2017 werd een onderzoek gedaan 
in 10 EU-landen. Hieruit bleek dat labels op grote 
schaal niet voldoen aan de wettelijke voorschriften. 
Op maar liefst 68% van de onderzochte producten 
stond niet duidelijk aangegeven dat er dierlijk bont 
in het artikel verwerkt zat. 

Ook al wil je het niet, je kan dierlijk bont kopen zonder dat je 
het weet!

Dit zijn de gruwelijke methodes waarop dieren voor hun bont gedood worden, waarbij weinig 
tot geen controle is op het naleven van regels:***

» Nertsen worden vaak vermoord door vergassing met kooldioxide (CO2) of koolmonoxide (CO)
» Vossen en wasberen worden veelal geëlektrocuteerd via hun mond of anus
» Bij chinchilla's wordt meestal hun nek gebroken, of ze worden gedood door een injectie met  
 chloraalhydraat

Controleren of de dieren echt dood zijn, gebeurt slechts steekproefsgewijs. 
Het komt dus regelmatig voor dat dieren levend gevild worden.

Het Europees Burgerinitiatief (EBI) is een officiële petitie die 
verzonden wordt naar en gevalideerd wordt door de Europese 
Commissie. Als minstens 1.000.000 geldige handtekeningen 

opgehaald worden, dan moet de Europese Commissie het volgende 
in overweging nemen:

Vooral nertsen, vossen, wasbeerhondjes en chinchilla's. Nerts is de voornaamste 
soort die in de Europese Unie voor bont wordt gehouden en gedood.
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