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Inleiding

Tussenrapport op verzoek van Bont voor Dieren. Hierin is het speelgoed niet opgenomen. Het complete rapport zal om-
streeks voorjaar 2016 gereed zijn.

Sinds de Verordening op textielvezelbenaming op 8 november 2014 ook voor producten met bont is in ge-
gaan heb ik, tussen november 2014 en heden; in Lelystad (Centrum, Batavia Stad en 't Lelycentre) vele win-
kels en marktkramen op reguliere en evenement marktdagen bezocht.

Ik richt mijn onderzoek op producten zoals gewone en feestkleding, accessoires die o.a. deels uit textiel en
deels uit van dieren oorspronkelijke materialen zijn gemaakt. Maar ik richt mij ook op speelgoed waar materi -
alen van dierlijke oorsprong in zijn verwerkt, ondanks dat deze producten niet onder de textiel wet vallen.
Aangezien een deel van de consumenten en winkelbedienden in de veronderstelling zijn de veren op speel -
goed nep zijn, vind ik het een punt van belang dit mee te nemen in mijn onderzoek.

Het eerste deel van mijn onderzoek bestaat uit het aanspreken van ondernemers en hen wijzen op hun la -
bels en de wet. In deze fase is het niet makkelijk het product uitgebreid te documenteren, want de eigenaar
staat naast je en je wil geen rel, hetgeen meestal wel gebeurd als je foto's gaat maken. Ondernemers die
bont verkopen zijn vaak lichtgeraakt en degene die denken geen bont te verkopen zijn gefrustreerd en in de
war. In het tweede deel van mijn onderzoek zal ik wel producten documenteren zonder kennisgeving.

Ik stel mijzelf twee vragen: 

'Werkt, na ruim 2,5 jaar, de handhaving op EU Verordening L 272 2011 textielvezelbenaming, etikettering en
merking?'

en

'Werkt, na ruim 5 jaar, de handhaving op de EU Verordening 1523/2007 verbod op handel katten- en hon-
den-bont?'

Het is voor mij als burger niet altijd veilig om mijn onderzoek te doen omdat ik geen geen officiële status heb
om controles uit te voeren; de meeste handelaren welke bont verkopen zijn snel verhit. 
Ik moet er bij vermelden dat ik in Lelystad goede gesprekken heb gehad met winkeliers en hun personeel;
een verademing ten aanzien van mijn onderzoeken in bv Almere en de Beverwijkse Bazaar, waar ik in het
verleden geregeld bedreigd ben en onderzoek moest staken.

Mijn onderzoeken zijn er altijd op gericht om mensen te laten groeien naar beter.
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Controle in Lelystad

– kennis van de wet
– labels op producten

Kennis van de wet:
Wat betreft de kennis van deze labeling wet is bijzonder treurig gesteld. Van de vele textiel gerelateerde win-
kels en marktkramen die ik afgelopen maanden onderzocht heb en waar ik textielproducten aantrof welke
deels van dierlijke oorsprong waren heb ik het personeel en eigenaren gevraagd of zij kennis van de wet
hebben. In slechts  twee van de vele winkels welke ik heb gecontroleerd trof ik personeel aan wat op de
hoogte van de wet was. Dit was personeel van Marc O'Polo in Batavia Stad en Jack & Jones in het Centrum
van Lelystad.

Labels op producten:
Het is bar-en-boos slecht, in gedachten houdend dat de wet al in 2012 reeds in werking is getreden voor ve -
ren, wol en andere vezels.

Bont: 95% van de onderzochte producten die bont bevatten waren de labels fout of onvolledig:

 geen labels in de Nederlandse taal;
 geen labels met de vermelding dat er materialen van dierlijke oorsprong in zijn verwerkt;
 geen labels met de vermelding welke dieren in de producten verwerkt zijn;
 geen labels met de vermelding waar het dier vandaan komt;
 veel labels met 100% acryl, polyester of synthetisch.

Van de winkels welke bont verkopen zijn er twee flink fout, Barts in Batavia Stad en Dressed Up in Lelystad
Centrum. De labels gaven aan: 100% acryl, nylon, polyester of synthetisch. Op de markten waren alle door
mij bezochte kramen welke bont producten verkochten fout; alle jassen werden aangeboden als 100% acryl,
nylon, polyester of synthetisch. 
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De markthandelaren zeiden dat ze zelf ook niet wisten dat de kragen op de jassen van bont waren. Kring -
loopwinkel Het Goed had een jasje van spijkerstof en bont, maar het personeel kan geen onderscheid ma-
ken tussen bont en nepbont; zelfs leer werd aanwezen als synthetisch. Hobby winkel Enzo verkocht bontslin-
gers zonder label geheel in veronderstelling dat het nep was, want zij willen bontvrij zijn. Analyse gaf aan dat
het konijnenbont was.

Enzo konijnenbont

Bij Manfield trof ik schoenen en een tas aan met een vreemd uiterlijk; de schoenen waren gemaakt van po-
ny-huid, dus niet enkel het leer, maar ook de haren. Dit was niet vermeld in de schoen, maar in de doos, wel -
ke in het magazijn staat. De winkelbediende gaf aan dat zij het erbij vermelden als de klant de schoen ging
aanschaffen. 

Bij Gerry Weber gaven ze aan niet te weten of ze als concern wel of niet bont verkochten. Ze wisten wel dat
de enige jas met bont die in de winkel hing bont bevatte. Het label gaf aan konijnenbont, maar was niet com-
pleet. Het gesprek verliep moeizaam.

Bij Indian Rose/Napapijri/Sluis Leder/Golfino/Kelly en Rich & Royal waren de labels ook niet voldoende. Veel
producten met bont, maar geen vermelding waar het dier vandaan komt en/of welk dier er in het product ver -
werkt is.
Het personeel van Indian Rose, waar een goed gesprek mee was, had het jasje van konijnenbont achter de
kassa hangen, want niet al hun klanten vonden het prettig dat het zomaar in de winkel hing. Zo zie je dat je
als consument wel degelijk macht hebt om veranderingen door te voeren.
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Veren: 100% van de door mij onderzochte textielproducten die veren bevatte waren fout:
 geen label op het product;
 producten met een label geven geen vermelding dat er materialen van dierlijke oorsprong in zijn verwerkt,

van welk dier en waar vandaan.

Ik heb mij, in mijn eerste fase van mijn onderzoek vooral gericht op feestkleding met veren voor volwassenen
welke niet onder speelgoed vallen.

Producten uit De Feesthoek Lelystad

Het is met deze producten duidelijk dat de ondernemers geen kennis van de wet hebben en de producenten
daarom labels niet aanpassen, geen vraag geen verandering. Het is van belang dat ondernemers kennis krij -
gen van de wetten. 
Ik heb ondernemers gevraagd of zij zich niet konden inschrijven op een nieuwsbrief van de overheid zodat je
vanzelf een email krijgt met de nieuwe wetten. Deze mogelijkheid schijnt er niet te zijn en dat kan kloppen
want de wet voor het handelsverbod katten- en hondenbont heeft er 5 jaar over gedaan om gepubliceerd te
worden (Productie 1). 
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Wol: 55% van de onderzochte producten (kleding en accessoires) die wol bevatte waren fout:
 geen vermelding van wol terwijl er toch wol in het product is verwerkt;
 geen labels in de Nederlandse taal;
 geen vermelding van welk dier de wol afkomstig is;
 geen vermelding waar het dier vandaan komt.

Wibra heeft een lijn van producten die van natuurlijke materialen zijn gemaakt. Helaas wordt niet vermeld
waar deze natuurlijke materialen uit bestaan. Uit analyse blijkt dat dit uiltje uit een dierlijk product bestaat.

Winkels zoals Marc O'Polo en Lacoste (Batavia Stad) en Bonita en H&M (Lelystad Centrum) hebben hun la-
bels conform de wet op orde. Duidelijk voor de consument om een keuze te maken tussen de aangeboden
soorten wol. 
Alle overige winkels en dat zijn er nogal wat hebben labels die niet voldoen aan de wet omdat ze niet com -
pleet zijn, verkeerde vermeldingen geven en/of niet in de Nederlandse taal waren. 

Van de marktkramen die ik heb bezocht was slechts één kraam correct
met een label Kashmier. Kramen met rollen stof hebben weinig tot geen
labels.

Breigaren:
Voor handwerkproducten hadden Action, Xenox, Zeeman en Wibra hun
labels op orde voor de consument. 

Minpuntje bij Wibra was dat er in de winkels naar 'Wol' wordt verwezen, terwijl daar voornamelijk acryl brei -
garen ligt.
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Scrap

In mijn rapport 'Zoektocht naar een gedegen handhaving op de Verordening 1523/2007 van 2011 maakte ik
reeds melding van 'Scrap'. 
Scrap is de handel in stukjes pels van pelsdieren die voor de bontindustrie worden gefokt en verwerkt. Deze
stukjes van kwaliteitspelzen zijn over nadat de pels is gesneden voor het oorspronkelijke doel. Ze worden in
enorme hoeveelheden verkocht om te gebruiken in bontproducten. Deze partijen gaan door vele handen van
de ene kant van de wereld naar de andere. De werkelijke herkomst van het scrap is niet meer te achterha-
len. 

Het scrap is vermengd met katten-, honden- of ander verboden bont. Dat dit zo is blijkt uit de bontjas die
Bont voor Dieren in april 2015 heeft aangeschaft. De jas had geen label en werd op de een Amsterdamse
markt verhandeld.

Analyse van de jas, SA15-2

De jas bestaat uit een paar honderd(!) stukjes bont. Er zit een pa-
troon in, maar die zijn niet allemaal van hetzelfde bont gemaakt.
Om het patroon voor het oog door te blijven voeren is bont gebruikt
van dieren die op elkaar lijken. 

Tot nu toe aangetroffen en bevestigd met SIAM:
 kat

Aangetroffen met waarschijnlijkheid:
 koe
 vos
 wasbeer
 wasbeerhond
 schaap
 vos

Groot vermoeden:
 hond
 Mongoolse eekhoorn

Kat en hond is in de EU verboden en de Mongoolse Eekhoorn is in Rusland verboden te vangen en te ver-
handelen, in Mongolië dito en staat op de bekende Rode Lijst van bedreigde diersoort. De Mongoolse Eek-
hoorn komt ook voor in China. SIAM en het AHL hebben helaas (nog) geen vergelijkingsmateriaal om deze
vreemde haarsoort te testen.

100 stukjes zijn onderzocht,  velen zijn gelijk,
na deze bij elkaar gezet te hebben, kwam het
volgende lijstje met verschillenden eruit:

   9 – verschillende katten
   1 – koe
   4 – verschillende honden
   1 – wasbeer
   2 – verschillende wasbeerhonden
   1 – schaap
   2 – verschillende vossen
   1 – onbekende (Mongoolse eekhoorn?)
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Opvallend was dat er binnen die 100 stukjes niet een konijn is aangetroffen. 

Sample 93: kat

Het was een flinke zoektocht. Er was zoveel mis met deze jas, dat je door de bomen soms het bos niet meer
zag, maar na drie weken bestuderen en kijken dan zie je hoe de architectuur van het ontwerp naar voren ko-
men en dat wat je ziet niet is wat je ziet. 
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Consumenten

Navraag bij consumenten op straat geeft anno 2015 nog steeds aan dat het merendeel denkt dat hun bont-
kraag nep is; op dit punt is er niet veel veranderd. Consumenten denken dat bont duur is en dat hun kraag
daarom niet van bont kan zijn. Het vals labelen van producten houdt deze denkwijze in stand en je kan het
de consument niet kwalijk nemen, ze worden misleid. Zo ook is het een misvatting dat het groten deel van de
Nederlandse consumenten engels kan lezen, dat valt namelijk lelijk tegen. 
Gezien de handel geen tot weinig actie onderneemt de consument naar waarheid, goed fatsoen en volgens
de wet te informeren en de handhaving nietsnoemend waardig is, zullen deze praktijken zich niet alleen
voortzetten, maar mogelijk ook uitbreiden omdat er sinds mijn onderzoek in 2011 meer handelaren op de
markt zijn die de Nederlandse taal weinig machtig zijn en weinig kennis hebben van nationale en EU veror-
deningen (of net doen alsof).

Animal Hair Lab
Organisaties en consumenten hebben vaak vragen over producten
die ze kopen of in de winkels zien liggen. Een test voor analyse is
duur. Om dit gat op te vullen heb ik het Animal Hair Lab opgezet en
bouw aan een database om dierenharen te onderscheiden via mi-
croscopisch onderzoek. De analyse is gratis. 
Op deze manier kan er een schifting plaatsvinden voordat produc-
ten worden doorgezonden naar het Duitse laboratorium MikroBiolo-
gie Kraemer GmbH voor de 100% waterdichte SIAM methode.

Het Animal Hair Lab is er ook voor bedrijven welke producten op de markt brengen die door consumenten
worden aangemerkt als bont, maar synthetisch zijn, zoals bij McGregor het geval was. 
McGregor is gestopt met de verkoop van producten met bont. Toch waren er consumenten die twijfelden aan
de echtheid van de kraag. 
Er werd een sample naar het Animal Hair Lab gezonden en daar kwam uit dat de kraag synthetisch is.

Zo kan elk mens en bedrijf, welke het goed meent met de gemeenschap op simpele wijze een discussie
stoppen.

Overheid
Wat zeker niet bijdraagt aan een goede handhaving en het verstrekken van informatie aan consumenten en
ondernemers is wanneer de Overheid zelf haar zaakjes niet op orde heeft.
Het heeft 5 jaar geduurd voordat op de site van het NVWA de wet op het handelsverbod katten- en honden-
bont was geplaatst, 5 jaar! Vanaf begin 2013 kon men de wet vinden. Helaas is per 2014 tot heden de link
naar de wet alweer een doodlopend spoor. Aangezien de zoektermen ook geen resultaat weven op de site
van de Overheid zelf, wordt het de consument en handelaar niet makkelijk gemaakt. Het is een beetje een
aanfluiting dat dit zo knullig verloopt terwijl het een item is wat in de maatschappij speelt en veel besproken
is. (Productie 1.)

Net als de link naar de veel gestelde vragen over de textiel wet. Wanneer je de checklist van de Overheid
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volgt dan vind je de FAQ's en dan blijkt dat de veelgestelde vragen uit een engels document bestaat en niet
in de Nederlandse taal.

Zoals hierboven al geconstateerd is dat een flink deel van de Nederlandse bevolking niet voldoende engels
kan lezen en zeker niet met meer moeilijke zaken zoals wetten, labels, etc. is het onbegrijpelijk dat de uitleg
van de wetten die wij Nederlanders moeten volgen niet in onze eigen taal zijn geschreven.

AtD periode 11-2014/6-2015 11 van 23



Tussenrapport handhaving op EU Verordeningen L 272 2011 en 1523/2007 2015

Conclusie Tussenrapport

Labeling ver onder de maat
Daar kunnen we kort over zijn: het is slecht gesteld met de labels van de specifiek onderzochte producten in
Lelystad. Aangezien in Lelystad vele grote winkelketens vertegenwoordigd zijn en uit eerder onderzoek op
andere plaatsen dezelfde resultaten zijn behaald, mogen we aannemen dat heden in de rest van Nederland
het niveau van de labels vergelijkbaar zal zijn.

Informatie verstrekking van de Overheid onder de maat
De informatie verstrekking door de Overheid is niet goed geregeld. Informatie moet eenvoudig toegankelijk
zijn en niet alleen voor de doorgewinterde internetter. Men kan niet verwachten dat ondernemers zich gaan
verdiepen in de gedachtegang van de ambtenaar die de zoektermen bedenkt en via omwegen gaat graven
om toch de benodigde informatie te verkrijgen. Dat is namelijk een tijdrovend klusje.
Voor consumenten ligt de drempel te hoog door het geklungel met de linken en documenten. 

Advies
Naar aanleiding van de vele gesprekken met het winkelpersoneel en de eigenaren maakte het feit dat er
boetes uitgedeeld konden worden het meeste indruk. Het is dan ook niet goed dat deze niet vaker worden
uitgedeeld, want deze branche bewijst al vele jaren elke keer weer dat zij niet of maar mondjesmaat zichzelf
veranderen en consumentenbedrog zou gewoon weg zwaarder moeten wegen.

De handhaving zal uit de inkomsten zichzelf onderhouden en dat is helemaal niet erg, het levert banen op en
de boetes zullen zorgen voor een grote vermindering van het consumentenbedrog en de concurrentie verval-
sing wat nu volop gaande is. Het is geen 'winkeliertje pesten', maar juist opvoeden en dat gaat het best als
verkeerd gedrag gecorrigeerd wordt. 
Van de vele producten op de markt weten we na alle schandalen dat ze geregeld uit een duistere wereld ko-
men waar mens en dier onder erbarmelijke omstandigheden leven en werken.
De consument wil graag de informatie om goede keuzen te maken, maar wordt keer op keer misleid door
producenten, importeurs en naïeve, luie of meedogenloze ondernemers.

Daarnaast is er de concurrentie vervalsing; zij die het goed doen en investeren moeten met lede ogen aan-
zien dat degene die de regels aan hun laars lappen er mee wegkomen, want er is zo weinig controle dat je
misschien eens per tien jaar of nooit tegen de lamp loopt en dan een keertje een paar honderd euro's kwijt
bent; dat is niet echt een handhaving die zaken zal veranderen.
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Vragen aan de Staatssecretaris t.a.v. de handhaving op Verordeningen L 272 2011 en 1523/2007:

 Kan de Staatssecretaris uitleggen waarom er sinds de invoering op 31 december 2008 van de EU Veror-
dening 1523/2007 handelsverbod katten- en hondenbont, welke pas in begin 2013 op de site van NVWA
werd toegevoegd (5 jaar na de invoering van de wet) sinds januari 2014 tot heden de link naar de wet al -
weer niet meer werkt en zodoende de wet voor ondernemers en consumenten moeilijk is te vinden aan -
gezien op de site van de Overheid de zoektermen ook niets opleveren? (Productie 1)

 Heeft de Staatssecretaris kennis genomen van de statement van Commissaris Dalli van 19 januari 2012,
voor de toekomstvisie voor de periode 2012-2015, waarin hij nadrukkelijk aangeeft dat voorkomen of op-
lossen van misstanden begint bij een gedegen handhaving? 

 Vindt de Staatssecretaris dat het aantal gemiddelde controles per land in 2010 (169:28= 6,03 p/l) vol -
doende en dat dit is wat de Commissaris bedoelde met een 'gedegen handhaving'? Dit aangezien Ne-
derland in de top 5 staat van landen waar bont binnenkomt en uitgaat.

 Hoeveel controles heeft de NVWA en/of de Douane ten aanzien van de beide wetten 1523/2007 (in-
gangsdatum 31 december 2008) en L 272 2011 (ingangsdatum 8 juni 2012) van datum van ingang tot
heden uitgevoerd?

 De bonthandelaren hebben voor de textiel wet 2,5 jaar langer de tijd gekregen om hun labels op orde te
hebben voor de consument (ingangsdatum 8 november 2014). Wat vindt de Staatssecretaris van de uit -
komsten van het (tussen)onderzoek wat Bont voor Dieren heeft laten uitvoeren ten aanzien van de labe-
ling van bont? 

 Weet de Staatssecretaris wat men in de bontindustrie onder 'scrap' verstaat en hoe dit zich over de we -
reld beweegt en heeft de Staatssecretaris cijfers en informatie over de hoeveelheden scrap welke Ne-
derland binnenkomen en verlaten? 
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Productie 1
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Algemene toegevoegde informatie 1

Belangrijkste punten uit de verordening textielvezelbenaming:

De Verordening is gepubliceerd in PB EU op 18 oktober 2011, ingang vanaf 8 mei 2012. Hier tellen we 2,5
jaar bij op, dit is de tijd die de bonthandel heeft gekregen de etiketten aan te passen. We komen dan uit op:  8
november 2014.

De Verordening:

'VERORDENING (EU) NR. 1007/2011 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 27 september 2011

betreffende de textielvezelbenamingen en de betreffende etikettering en merking van de vezelsamen-
stelling van textielproducten, en houdende intrekking van Richtlijn 73/44/EEG van de Raad en Richt-

lijnen 96/73/EG en 2008/121/EG van het Europees Parlement en de Raad'

Artikel 4:
Uitgezonderd zijn thuiswerkers, zelfstandige kleermakers, ondernemers voor maakloon.

Artikel 8:
'Er moeten voorschriften worden vastgesteld voor de etikettering en merking van bepaalde textielproducten
die niet uit textiel bestaande delen van dierlijke oorsprong bevatten. Om consumenten in staat te stellen be-
wuste keuzes te maken, moeten in deze verordening in het bijzonder eisen worden vastgesteld betreffende
de aanduiding van de aanwezigheid van niet uit textiel bestaande delen van dierlijke oorsprong in de etiket -
tering of merking van textielproducten die zulke onderdelen bevatten. De etikettering of merking mag niet
misleidend zijn.'

Artikel 12:
Op de rol van stof moet ook een label zitten waarop duidelijk vermeld staat waar het product uit bestaat.

Artikel 19:
'Misleidende handelspraktijken, waarbij onjuiste informatie wordt verstrekt waardoor de consument tot een
transactie besluit waartoe hij anders niet had besloten, zijn verboden bij Richtlijn 2005/-29/EG van het Euro-
pees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handels-praktijken van ondernemingen
jegens consumenten op de interne markt (PB L 149 van 11.6.2005, blz. 22) en vallen onder Verordening
(EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 2004 betreffende samenwer-
king  tussen  de nationale  instanties van de wetgeving inzake  consumentenbescherming (PB L 364  van
9.12.2004, blz. 1).'

Artikel 20:
'Met het oog op de bescherming van de consument zijn er transparantie en consistente handels-regels no-
dig, ook met betrekking tot  oorsprongsaanduidingen. Wanneer dergelijke aanduidingen worden gebruikt,
moeten deze consumenten in staat stellen zich volledig bewust te zijn van de oorsprong van de producten
die zij kopen teneinde hen te beschermen tegen frauduleuze, onjuiste of misleidende claims betreffende de
oorsprong.

Algemene Bepalingen:
Artikel 4:
'Alleen textielproducten die in overeenstemming met deze verordening geëtiketteerd of gemerkt zijn of van
handelsdocumenten vergezeld gaan, mogen op de markt worden aangeboden.'

Artikel 7:
Lid 1: 'Alleen textielproducten die uit één vezelsoort zijn samengesteld, mogen als 100% 'zuiver' of 'puur'

worden geëtiketteerd of gemerkt.'

Artikel 8:
Scheerwolproducten mogen uitsluiten bestaan uit wolvezels die nooit eerder zijn verwerkt, mogen niet meer
dan 0,3% andere vezels bevatten en niet routinematig toegevoegd zijn.
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Artikel 12:
Textielproducten met niet uit textiel bestaande delen van dierlijke oorsprong.
Lid 1: 'Textielproducten die uit twee of meer textieldelen met verschillende textielvezelsamenstelling bestaan

worden voorzien van een etiket of merk waarop de textielvezelsamenstelling van elk van de delen is
vermeld.'

Lid 2: 'De etikettering of merking mag niet misleidend zijn en is zodanig uitgevoerd dat de consument een
en ander gemakkelijk kan begrijpen.'

Artikel  14:
Etikettering en merken.
Na lid 3: geen afkortingen met uitzondering voor codes of afkortingen in internationale norm en in hetzelfde

handelsdocument verklaard.

Artikel 15:
Verplichting tot levering van het etiket of de merking.
Lid 1: 'De fabrikant zorgt ervoor dat, wanneer het textielproduct in de handel wordt gebracht, het etiket of

het merk wordt meegeleverd en de hierop verstrekte informatie nauwkeurig is. Indien de fabrikant niet
in de Unie is gevestigd, rust deze verplichting op de importeur'. 

Artikel 17:
Afwijkingen.
Er is een lijst (bijlage V) met afwijkingen die geen label hoeven te dragen, maar wanneer deze artikelen
gemaakt zijn van de producten die op de lijst in Bijlage 1 staan zijn ze dit wel verplicht.
(Voorbeeld: een theemuts hoeft geen label te hebben. Maar als deze theemuts van vlas of dierlijk haar is

gemaakt is het wel verplicht.)

Slot Bepalingen:

Artikel 26:
Producten die voldoen aan de Richtlijnen van 2008 en voor 8 mei 2012 zijn ingekocht, mogen tot 9 novem-
ber 2014 op de markt worden gebracht.

Artikel 27:
Eerder genoemde Richtlijnen bij ingang van de Verordening zijn ingetrokken.

Bijlagen:
Bijlage I:
Lijst van textielvezelbenamingen

1. Wol:
'vezel van de vacht van schapen (Ovis aries) of een mengsel van vezels van de vacht van schapen en
van haar van de bij nummer 2 vermelde dieren.'

2. Alpaca, lama, kameel, kasjmier, mohair, angora, vigogne, jak, guanaco, cashgora, bever, otter, al dan
niet gevolgd door het woord wol of haar:
'Haar van de volgende dieren: alpaca, lama, kameel, angorageit, angorakonijn, vigogne, jak, guanaco,
cashgorageit (kruising van de kasjmiergeit en de angorageit), bever otter.'

3. Dierlijk haar of paardenhaar al dan niet met vermelding van de diersoort (bv. haar van runderen, haar
van gewone geiten, paardenhaar).
'Haar van verschillende dieren die niet bij nummer 1 of 2 zijn vermeld.'

23. Proteïne:
'Vezel verkregen uit  door behandeling met chemicaliën geregenereerde en gestabiliseerde natuurlijk
proteïnestoffen.

Bijlage V:
Geen etiket of merking voor: 16. Lederwaren en zadelmakersproducten van textiel.
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Algemene toegevoegde informatie 2

(Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is)

VERORDENING (EG) Nr. 1523/2007 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 11 december
2007 houdende een verbod op het in de handel brengen, de invoer naar en de uitvoer uit de

Gemeenschap van katten- en hondenbont en van producten die dergelijk bont bevatten
(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, en met name op de artikelen 95 en
133,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Economisch en
Sociaal Comité (1),

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van
het Verdrag (2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In de ogen van de burgers van de Europese Unie
zijn  katten  en  honden  gezelschapsdieren  en
wordt  het  daarom  niet  aanvaard  dat  hun  pels
wordt  gebruikt  voor  bont  of  producten  die
dergelijk bont bevatten. Er zijn aanwijzingen voor
de aanwezigheid in de Gemeenschap van niet als
zodanig geëtiketteerd katten- en hondenbont en
van  producten  die  dergelijk  bont  bevatten.  Als
gevolg hiervan heerst er onder de consumenten
verontrusting  dat  zij  per  ongeluk  bont  of
bontproducten  van  katten  en  honden  zouden
kunnen kopen. Op 18 december 2003 (3) heeft
het Europees Parlement een verklaring goedge-
keurd waarin het uiting geeft aan zijn bezorgdheid
over  de  handel  in  bont  en  bontproducten  en
verlangt dat deze wordt stopgezet om het vertrou-
wen van de consumenten en detailhandelaars in
de Europese Unie te herstellen. De noodzaak om
zo spoedig mogelijk voorschriften inzake de han-
del in katten- en hondenbont vast te stellen werd
ook  tijdens  de  vergaderingen  van  de  Raad
Landbouw en Visserij van 17 november 2003 en
30 mei 2005 tot uitdrukking gebracht.

(2) Het  moet  duidelijk  gemaakt  worden  dat  deze
verordening alleen betrekking heeft op bont van
de soorten gedomesticeerde katten en honden.
Daar  het  wetenschappelijk  echter  onmogelijk  is
het bont van de huiskat te onderscheiden van dat
van  niet-gedomesticeerde  ondersoorten  van  de
kat,  moet in deze verordening een definitie  van
kat  als  „felis  silvestris”  worden  vastgesteld  die

ook  niet-gedomesticeerde  ondersoorten  van  de
kat omvat.

(3) Verscheidene lidstaten hebben in  reactie  op de
verontrusting  van  de  consumenten  wetgeving
goedgekeurd die beoogt de productie en het in de
handel brengen van bont van katten en honden te
voorkomen.

(4) Er bestaan verschillen tussen de bepalingen van
de lidstaten inzake de handel,  invoer,  productie
en etikettering van bont en bontproducten die tot
doel  hebben te  voorkomen dat  katten-  en hon-
denbont in de handel wordt gebracht of anders-
zins voor handelsdoeleinden wordt gebruikt.

(5) Terwijl sommige lidstaten een totaal verbod op de
vervaardiging  van  bont  van  katten  en  honden
hebben uitgevaardigd door het houden of slach-
ten van deze dieren ten behoeve van de produc-
tie van bont te verbieden, hebben andere beper-
kingen  opgelegd  aan  de  productie  en/of  invoer
van dit bont of producten die dit bont bevatten. In
sommige  lidstaten  zijn  etiketteringsvoorschriften
ingevoerd. Doordat de burgers zich steeds meer
bewust  zijn  van  de  problematiek,  zullen  waar-
schijnlijk meer lidstaten zich geroepen voelen ver-
dere beperkende maatregelen op nationaal nive-
au te nemen.

(5) Als gevolg hiervan hebben bepaalde bonthande-
laren in de Europese Unie een vrijwillige gedrags-
code ingevoerd waarbij zij besluiten af te zien van
de handel in katten- en hondenbont en producten
die  dergelijk  bont  bevatten.  Deze  code  bleek
echter onvoldoende om de invoer en verkoop van
katten- en hondenbont te verhinderen, vooral als
bonthandelaren handel drijven in bont waarbij de
soort  waarvan  het  afkomstig  is,  niet  is  aange-
geven en ook niet gemakkelijk herkenbaar is, of
die producten kopen die dergelijk bont bevatten
en zij worden geconfronteerd met het risico dat zij
de desbetreffende producten niet op legale wijze
in een of meer lidstaten kunnen verhandelen of
dat op de handel in een of meer lidstaten aanvul-
lende  voorschriften  van  toepassing  zijn  om het
gebruik van katten- en hondenbont te voorkomen.

(6) De verschillen tussen de nationale maatregelen
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inzake katten- en hondenbont vormen belemme-
ringen voor de bonthandel in het algemeen. Deze
maatregelen verhinderen de goede werking van
de interne markt, aangezien uiteenlopende wette-
lijke  voorschriften de bontproductie  in  het  alge-
meen  belemmeren  en  het  vrije  verkeer  in  de
Gemeenschap van op legale wijze naar de Ge-
meenschap ingevoerd en vervaardigd bont moei-
lijker  maken.  De  uiteenlopende  wettelijke  voor-
schriften  in  de  diverse  lidstaten  leiden  tot  een
extra belasting en extra kosten voor bonthande-
laren.

(7) Bovendien bestaat bij het publiek verwarring door
de  onderscheiden  wettelijke  voorschriften  in  de
lidstaten,  wat  een belemmering voor de handel
vormt.

(8) De  maatregelen  van  deze  verordening  dienen
derhalve  voor  de  lidstaten  geharmoniseerde
regels vast te stellen betreffende een verbod op
het verkopen, te koop aanbieden en verdelen van
katten- en hondenbont en producten die dergelijk
bont bevatten en op deze wijze verstoring van de
interne  markt  voor  alle  andere  vergelijkbare
producten te voorkomen.

(9) Om  een  einde  te  maken  aan  de  huidige
verbrokkeling  van  de  interne  markt  bestaat  er
behoefte  aan  harmonisatie;  het  meest
doeltreffende en evenredige instrument  om aan
de uit  de  uiteenlopende  nationale  voorschriften
voortvloeiende  belemmeringen  een  einde  te
maken zou een verbod zijn op het in de handel
brengen en op de invoer naar en uitvoer uit de
Gemeenschap  van  katten-  en  hondenbont  en
producten die dergelijk bont bevatten.

(10) Een etiketteringsvoorschrift zou niet geschikt zijn
om hetzelfde resultaat te bereiken, aangezien dit
een onevenredige belasting voor de kledingindus-
trie, met inbegrip van handelaren die zijn gespe-
cialiseerd in kunstbont,  zou zijn en het ook on-
evenredig duur zou zijn in gevallen waarin bont
slechts  een  zeer  gering  deel  van  het  product
uitmaakt.

(11) In de Gemeenschap bestaat geen traditie van het
houden van katten en honden voor productiedoel-
einden,  hoewel  gevallen  van  vervaardiging  van
katten-  en hondenbont  zijn  vastgesteld.  In  feite
blijkt het merendeel van de producten van katten-
en  hondenbont  in  de  Gemeenschap  uit  derde
landen afkomstig te zijn. Om het verbod op intra-
communautaire  handel  doeltreffender  te  maken
dient  tegelijkertijd  een verbod op de invoer van
deze producten in de Gemeenschap te worden
uitgevaardigd.  Een  dergelijk  invoerverbod  zou

eveneens tegemoetkomen aan de door de con-
sumenten  tot  uitdrukking  gebrachte  bezwaren
tegen de  mogelijke  invoer  in  de  Gemeenschap
van  katten-  en  hondenbont,  in  het  bijzonder
omdat er aanwijzingen bestaan dat die dieren op
onmenselijke  wijze  worden  gehouden  en  ge-
slacht.

(12) Het  exportverbod  dient  ook  te  garanderen  dat
katten- en hondenbont en producten die dergelijk
bont bevatten, niet in de Gemeenschap voor de
uitvoer worden geproduceerd.

(13) Het is evenwel wenselijk  dat  van het  algemene
verbod op het  in de handel brengen, de invoer
naar  en  de  uitvoer  uit  de  Gemeenschap  van
katten- en hondenbont en producten die dergelijk
bont  bevatten  in  beperkte  mate  kan  worden
afgeweken.  Dit  is  het  geval  met  katten-  en
hondenbont  dat  is  ingevoerd  en  op  de  markt
gebracht  voor  educatieve  of  taxidermische
doeleinden.

(14) In  Verordening  (EG)  nr.  1774/2002  van  het
Europees Parlement en de Raad van 3 oktober
2002 (1) worden veterinairrechtelijke en volksge-
zondheidsvoorschriften  vastgesteld  voor  het  op
de markt brengen, en de invoer of de uitvoer van
dierlijke bijproducten, met inbegrip van katten- en
hondenbont.  Het  is  daarom  wenselijk  de  wer-
kingssfeer van deze verordening te verduidelijken
die  het  enige besluit  zou moeten zijn  dat  geldt
voor het op de markt brengen, en de invoer of de
uitvoer van katten- en hondenbont in alle stadia
van  de  productie,  met  inbegrip  van  onbewerkt
bont.  Deze  verordening  dient  evenwel  de
verplichtingen  die  voortvloeien  uit  Verordening
(EG) nr. 1774/2002 ten aanzien van de verwijde-
ring van katten- en hondenbont met het oog op
de volksgezondheid, onverlet te laten.

(15) De  maatregelen  om het  gebruik  van  katten  en
honden  voor  de  bontproductie  te  verbieden
dienen in de gehele Gemeenschap op uniforme
wijze  te  worden  gehandhaafd.  De  momenteel
gebruikte technieken om katten- en hondenbont
op te sporen, zoals microscopie, DNA-tests en de
MALDI-TOF-massaspectrometrie, variëren echter
van lidstaat tot lidstaat. De informatie betreffende
dergelijke technieken moet aan de Commissie ter
beschikking  worden  gesteld,  zodat  de  handha-
vingsinstanties van de innovaties op dit gebied op
de hoogte worden gehouden en de mogelijkheid
kan worden beoordeeld of een uniforme techniek
moet worden voorgeschreven.

(16) De  voor  de  uitvoering  van  deze  verordening
vereiste  maatregelen  worden  vastgesteld  over-
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eenkomstig  Besluit  1999/468/EG  van  de  Raad
van  28  juni  1999  tot  vaststelling  van  de
voorwaarden voor de uitoefening van de aan de
Commissie  verleende  uitvoeringsbevoegdheden
(2).

(17) In het bijzonder moet de Commissie de bevoegd-
heid  worden gegeven analysemethoden vast  te
stellen voor de identificatie van de soort waarvan
het bont afkomstig is en bij wijze van uitzondering
maatregelen aan te nemen die afwijken van het
verbod  bepaald  in  deze  verordening.  Daar  het
maatregelen van algemene aard betreft tot wijzi-
ging  van  niet-essentiële  onderdelen  van  deze
verordening, onder meer door haar aan te vullen
met  nieuwe  niet-essentiële  onderdelen,  moeten
zij  worden vastgesteld volgens de regelgevings-
procedure  met  toetsing bepaald  in  artikel  5  bis
van Besluit 1999/468/EG.

(18) De lidstaten  dienen regels  voor  sancties  in  het
geval van overtredingen van de bepalingen van
deze verordening vast te stellen en erop toe te
zien dat deze worden uitgevoerd. Deze sancties
moeten  doeltreffend,  evenredig  en  afschrikkend
zijn.  lidstaten  die  ingevolge  de  toepassing  van
deze verordening partijen katten- of hondenbont
in beslag nemen, moeten in het bijzonder wetten
aannemen  die  hen  toestaan  om  deze  partijen
verbeurd te verklaren en te vernietigen, en om de
invoer-  en  uitvoervergunningen  die  aan  de
betrokken handelaars zijn verleend op te schor-
ten of in te trekken. De lidstaten moeten worden
aangemoedigd  strafrechtelijke  sancties  toe  te
passen,  indien  hun  nationale  wetgeving  die
mogelijkheid biedt.

(19) Aangezien de doelstelling van deze verordening,
te  weten  het  verwijderen  van  belemmeringen
voor  de werking van  de  interne  markt  door  de
harmonisatie  op  Gemeenschapsniveau  van
nationale  verboden inzake de handel  in  katten-
en hondenbont  en  producten  die  dergelijk  bont
bevatten,  niet  voldoende  door  de  lidstaten  kan
worden verwezenlijkt en derhalve beter door de
Gemeenschap kan worden verwezenlijkt, kan de
Gemeenschap  overeenkomstig  het  in  artikel  5
van  het  Verdrag  neergelegde  subsidiariteits-
beginsel  maatregelen  vaststellen.  Overeenkom-
stig  het  in  dat  artikel  neergelegde  evenredig-
heidsbeginsel gaat deze verordening niet verder
dan  nodig  is  om  die  doelstelling  te  verwezen-
lijken,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VAST-
GESTELD:

Artikel 1
Doel

Deze verordening heeft ten doel het in de handel
brengen,  de  invoer  naar  en  de  uitvoer  uit  de
Gemeenschap van katten- en hondenbont en van
producten die dergelijk  bont  bevatten te verbie-
den om belemmeringen voor de werking van de
interne markt  weg te nemen en het vertrouwen
van de consument dat bontproducten die consu-
menten kopen geen katten- en hondenbont be-
vatten, te herstellen.

Artikel 2
Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt
verstaan onder:
1. „kat”: een dier van de soort felis silvestris;
2. „hond”: een dier van de ondersoort canis lupus
familiaris;
3. „op de markt brengen”: het in bezit hebben van
katten  en/of  hondenbont  of  producten  die
dergelijk  bont  bevatten  met  het  oog  op  de
verkoop, met inbegrip van het te koop aanbieden,
verkopen en distribueren;
4. „invoer”: het in het vrije verkeer brengen in de
zin  van  artikel  79  van  Verordening  (EEG)  nr.
2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot
vaststelling  van  het  communautair  douanewet-
boek (1),  met  uitzondering van  invoer  waaraan
elk  handelskarakter  vreemd  is,  in  de  zin  van
artikel 45,
lid 2, letter b) van Verordening (EEG) nr. 918/83
van de Raad van 28 maart 1983 betreffende de
instelling van een communautaire regeling inzake
douanevrijstellingen (2);
5. „uitvoer”: een regeling uitvoer die het mogelijk
maakt dat communautaire goederen het douane-
gebied van de Gemeenschap verlaten, in de zin
van  artikel  161  van  Verordening  (EEG)  nr.
2913/92.

Artikel 3
Verbod

Het op de markt brengen, de invoer naar en de
uitvoer  uit  de  Gemeenschap  van  katten-  en
hondenbont en van producten die dergelijk bont
bevatten, is verboden.

Artikel 4
Afwijkingen

Bij  wijze  van  afwijking  van  artikel  3  kan  de
Commissie uitzonderlijk maatregelen nemen om
het op de markt brengen, de invoer of de uitvoer
van katten- en hondenbont en van producten die
dergelijk  bont  bevatten,  toe  te  staan  voor
educatieve of taxidermische doeleinden.
Deze  maatregelen  tot  wijziging  van  niet-essen-
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tiële onderdelen van deze verordening, en die de
voorwaarden bepalen die voor de toepassing van
dergelijke afwijkingen gelden, worden vastgesteld
volgens  de  regelgevingsprocedure  met  toetsing
bedoeld in artikel 6, lid 2.

Artikel 5
Methoden tot vaststelling van de soort waarvan

het bont afkomstig is

De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk op 31
december 2008 en vervolgens telkens wanneer
nieuwe ontwikkelingen daartoe nopen in  kennis
van de door hen gebruikte analysemethoden tot
vaststelling  van  de  soort  waarvan  het  bont
afkomstig is.
De  Commissie  kan  maatregelen  aannemen  ter
vaststelling  van  analysemethoden  om  de  soort
waarvan  het  bont  afkomstig  is,  te  identificeren.
Deze maatregelen die beogen niet-essentiële on-
derdelen van deze verordening te wijzigen door
haar  aan  te  vullen  met  nieuwe  onderdelen,
worden  vastgesteld  volgens  de  regelgevings-
procedure met toetsing bedoeld in artikel 6, lid 2,
en opgenomen in een bijlage bij  deze verorde-
ning.

Artikel 6
Comité

1.  De  Commissie  wordt  bijgestaan  door  het
permanent  comité  voor  de  voedselketen  en  de
diergezondheid ingesteld op grond van artikel 58,
lid 1, van Verordening (EG) nr. 178/2002 van het
Europees Parlement en de Raad van 28 januari
2002 tot vaststelling van de algemene beginselen
en  voorschriften  van  de  27.12.2007  NL
Publicatieblad van de Europese Unie L 343/3

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn artikel 5

bis, leden 1 tot en met 4, en artikel 7 van Besluit
1999/468/EG van toepassing,  met inachtneming
van artikel 8 van dat besluit.

Artikel 7 
Verslaglegging

De lidstaten brengen aan de Commissie verslag
uit over hun inspanningen om de handhaving van
deze verordening te verzekeren.
De  Commissie  brengt  uiterlijk  op  31  december
2010  aan  het  Europees  Parlementen  de  Raad
verslag uit over de toepassing van deze verorde-
ning,  met  inbegrip  van  de douaneactiviteiten  in
verband daarmee.
Het  verslag van de Commissie  wordt  openbaar
gemaakt.

Artikel 8
Sancties

De  lidstaten  stellen  de  regels  vast  voor  de
sancties die van toepassing zijn op overtredingen
van  deze  verordening,  en  nemen  alle  nodige
maatregelen om te bereiken dat zij worden toege-
past. De sancties zijn doeltreffend, evenredig en
afschrikkend. De lidstaten stellen de Commissie
uiterlijk op 31 december 2008 van deze bepalin-
gen in kennis en delen haar onverwijld alle latere
wijzigingen van die bepalingen mee.

Artikel 9
Inwerkingtreding en toepassing

Deze  verordening  treedt  in  werking  op  de
twintigste dag volgende op die van haar bekend-
making  in  het  Publicatieblad  van  de  Europese
Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 31 decem-
ber 2008.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Straatsburg, 11 december 2007.

Voor het Europees Parlement Voor de Raad

De voorzitter H.-G. PÖTTERING De voorzitter M. LOBO ANTUNE
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