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KOOP ‘M NU!

ADVERTENTIE

Het kabinet verdraait de con-
clusies van eenQ-koortsonder-
zoek en informeert de Kamer
niet volledig. Dat concludeert
het tv-programmaNieuwsuur.
Eerder berichtteNieuwsuur
dat hetministerie een jaar
voor de ruimingenwist dat
100 bedrijven besmetwaren,
maar niets deed. Daaropwilde
de Kamer opheldering. Vorige
week schreef het kabinet dat
onderzoek uitwijst dat er niets
vreemds is gebeurd. ANP

‘Kabinet verdraait
onderzoek’

Q-KOORTS

De gedetineerde Oekraïense
oppositieleidster Joelia Timos-
jenko denkt dat haar zaak
wordt vertraagd omdat de re-
geringwil voorkomen dat ze
mee gaat doen aan de verkie-
zingen in oktober. Dat zei ze
gisteren tegen Coskun Çörüz,
mensenrechtenrapporteur
van de OVSE en lid van de Twee-
de Kamer voor het CDA. Çörüz
vond Timosjenko ‘heel scherp
en strijdbaar’. ANP

‘Timosjenko is
heel strijdbaar’

BEZOEK VAN CDA’ER

Verscheidene kinderen zijn
gisteravond onwel geworden
in een touringcar in Rijswijk.
De kinderen kregen vermoede-
lijk last van de hitte. Een kind
is naar het ziekenhuis ver-
voerd, anderenwerden ter
plekke behandeld door ambu-
lancepersoneel. Een defect aan
de airconditioning zorgde vol-
gen nog onbevestigde berich-
ten bij de kinderen voormisse-
lijkheid en duizeligheid. ANP

Kinderenonwel
doorhitte inbus

‘KAPOTTE AIRCO’

Het aantal afgegeven bouwver-
gunningen voor koopwonin-
gen is de afgelopen jarenmet
meer dan de helft gedaald.
Ook het aantal bouwvergun-
ningen voor huurwoningen
keldert. Dat blijkt uit cijfers
van het CBS. Tussen april 2011
enmaart 2012was er sprake
van 32.200 vergunningen; tus-
sen april 2005 enmaart 2006
bedroeg dat aantalmeer dan
70 duizend. ANP

Sterkedaling
bouwlicenties

CIJFERS CBS

Minister Gerd Leers van Immi-
gratie, Integratie en Asiel
maakt een aantal verblijfsver-
gunningen goedkoper. Demi-
nister schreef dat gisteren aan
de Kamer, naar aanleiding van
een uitspraak van het Europe-
se Hof van Justitie. Het Hof
vindt de Nederlandse prijzen
onevenredig hoog. De prijs van
een nationale verblijfsvergun-
ning (nu 400 tot 1.250 euro)
daalt naar 130 euro. ANP

Verblijfsvergunning
wordt goedkoper

HOF BERISPT LEERS

REPORTAGE NERTSENFOKKER NU HET NOG KAN

‘Ik kan tochniet zomaar over
naar eenpaardenfokkerij?’

Van onze verslaggever
Merijn van Nuland

PUTTEN ’s Ochtends zijn ze actiever,
verzekert de tienerzoon vanpelsdier-
houder Wim Knoppert. Ze lopen tus-
sen de honderden kooien die staan
opgesteld in stallen met lage daken.
De nertsen van Knoppert liggen te
slapen, met vijf, zes, soms wel tien
per kooi. Negenduizend moederdie-
ren, met ieder wel zes pups. Sommi-
ge nertsen rekken zich uit en gapen,
waarbij de tanden van de kleine don-
kerbruine roofdiertjes worden ont-
bloot.
Voor Knoppert en zijn 170 collega-

pelsdierhouders nadert het uur van
de waarheid. Donderdag stemt de
Tweede Kamer over een voorstel om
de pelsdierhouderij te verbieden,
omdat dieren niet alleen voor hun
bontvacht zouden moeten worden
gehouden.
Initiatiefnemers Henk van Gerven

(SP) en Jeroen Dijsselbloem (PvdA)
krijgen daar waarschijnlijk een
meerderheid voor. Het idee dat de
nertsenfokkerij ‘onethisch en mi-
lieuvervuilend’ (Partij voor de Die-
ren) is en alleendient voor ‘overbodi-
ge luxeproducten’ (SP) heeft het ge-
wonnen. Alleen de christelijke partij-
en en de VVD zijn tegen, omdat ze de
compensatie voor de pelsdierhou-
ders niet voldoende vinden.
De discussie over de ethiek van het

nertsenfokken is Knoppertmeer dan
beu. Het is een gepasseerd station. In
plaats van het te hebben over het lot
van de nertsen, wil hij het hebben
over het lot van de nertsenfokker.
‘Het gaat omhet afpakken van eigen-
dommen van hardwerkende bur-
gers. Je ziet aande vieze glimlach van
die politici dat ze niet eens in hun ei-
gen regels geloven.’
Het is een slepende kwestie. Al in

1999 werd een motie aangenomen

om de nertsenhouderijen te verbie-
den. In 2006 liep het initiatiefwets-
voorstel in de Eerste Kamer stuk. Om
de bezwaren weg te nemen, hebben
de initiatiefnemers nu een over-
gangstermijn opgenomen die pels-
dierhouders tot 2024 de tijd geeft
een andere zaak te beginnen. Ook
stellen ze de gedupeerde dierenhou-
ders een compensatieregeling in het
vooruitzicht voor misgelopen pensi-
oenen.
Op het terrein van Knoppert is er

nog weinig van te merken dat het
einde van zijn bedrijfstak nabij is.
Naast de schuren staat een mestsilo,
waar hij naar eigen zeggen 200 dui-
zend euro in heeft geïnvesteerd.
Langs de weggetjes liggen grote sta-
pels stenen, omdat bouwvakkers de
bestrating aan het vernieuwen zijn.
Het past in het beeld van de afgelo-

pen jaren: ondanks de felle discussie
over de nertsen is de sector gegroeid.
Tussen 2000 en 2011 nam het aantal
moederdieren met 66 procent toe,

tot ongeveer een miljoen in totaal.
Maar door veel te blijven investeren
proberendepelsdierhoudershet vol-
gens Kamerlid Paulus Jansen (SP) po-
litici moeilijker te maken een streep
te zetten door de handel.
‘Doemaar, hef de pelsdierhouderij

maar op’, zegt Wim Verhagen, voor-
zitter van de Nederlandse Federatie
van Edelpelsdierhouders (NFE) uit-
dagend. ‘Liever nog vandaag dan

morgen. Maar geef ons een eerlijke
compensatie voor de schade die dat
met zichmeebrengt.’
Met tegenzin laat Knoppert de stal-

len zien. ‘Ik kan toch niet zomaar
overstappen op de paardenfokkerij?’
Over een foto voor de krant moet hij
lang nadenken: de kleine kooien
zouden een ‘verkeerd beeld’ kunnen
geven. Maar, herhaalt hij de mantra
van de nertsenfokkers: ‘Als je hetmet
de wantoestanden in het buitenland
vergelijkt, hebben ze het hier goed.’
Zijn ouders begonnen ooit met

twee nertsenteefjes. Wim Knoppert
loopt nu door een stal met zo’n
60 duizend dieren. Ze krijgen een
roodachtig goedje te eten; restafval
van de kippen- en visindustrie. Knop-
pert verwacht dat het in Den Haag
uitdraait opmeer uitstel – en van uit-
stel komt afstel, is zijn overtuiging.
Zijn tienerzoon, haren strak in de gel
en in een driekwartbroek, werkt
daarom volop mee. Zodat die later
het bedrijf kan overnemen.

Het einde van de
pelsdierhouderij
lijkt nabij. Vandaag
stemt de Tweede
Kamer over het
voorstel tot verbod.

Nertshouder Wim Knoppers in Putten voert zijn nertsen: ‘Als je het met de wantoestanden in het buitenland vergelijkt,
hebben ze het hier nog goed.´ Foto Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Doe maar, hef de
pelsdierhouderij
maar op
Wim Verhagen
Federatie van Edelpelsdierhouders

Leenstelsel voor oudere student
Van onze verslaggever
Jan Hoedeman

DEN HAAG Een nieuw sociaal leen-
stelselmoet iedereen boven de
30 jaar de kans geven zich te la-
ten bijscholen of herscholen.
Werknemers enwerklozen kun-
nen zonder al te veel risico geld
lenen voor deeltijdstudies om zo
hun positie op de arbeidsmarkt
te verbeteren. Terugbetalen ge-
beurt na afloop van de studie, als
dat tenminstemogelijk is.

Dat staat in het VVD-verkiezingspro-
gramma dat morgen wordt gepre-
senteerd. Als de studie leidt tot signi-
ficante inkomensverbetering, wordt
in overleg 100 procent terugbetaald.

Blijft iemand ook na de studie steken
op inkomsten onder 120 procent van
hetminimumloon, dan kan terugbe-
taling achterwege blijven. Is een rest-
schuld na vijftien jaar nog niet afbe-
taald, dan volgt kwijtschelding.
De liberalen stellen vast dat Neder-

land in vergelijking met omringen-
de landen weinig mensen in deel-
tijdstudies heeft. ‘In vergelijkingmet
Scandinavische landen of Duitsland
hebben wij maar eenderde deeltijd-
studenten’, aldus een VVD’er die is
betrokken bij het verkiezingspro-
gramma. Nederlandse werknemers
en werklozen hebben nu in veel ge-
vallen praktische argumenten om
hun carrièreperspectief niet te ver-
beteren door middel van een deel-
tijdstudie. Voor werknemers geldt

meestal dat zij tijdelijk minder zou-
den moeten werken en daardoor in-
komen inleveren. De werkgever kan
of wil niet bijspringen. Door het le-
nen van het collegegeld in een vrien-
delijk regime kan een studie toch in
zicht komen.
Werklozen voeren vaak aan dat zij

sowieso geen geld hebben voor een
studie. Met een leenstelsel vervalt
volgens de liberalen dat argument.
Wie straks ondanks het stelsel een
studie weigert, krijgt volgens het
VVD-programma dan ook een straf-
korting op zijn uitkering.
Het planmoet 30 duizendmensen

per jaar laten studeren. Het kost de
overheid 20 miljoen euro aan rente-
verlies en niet-terugbetaalde lenin-
gen.

VVDwil verbetering carrièreperspectief


