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Amsterdam, 24 mei 2012 
 
 

Geachte directie, 
 

 
De Amsterdam Fashion Week is naast het visitekaartje van de Nederlandse 
mode ook steeds meer een plek waar duurzame mode wordt gestimuleerd. 

The Green Fashion Competition en jullie deelname aan Amsterdam Eco Cluster 
zijn daar goede voorbeelden van. Een vanzelfsprekende ontwikkeling, want 

een toonaangevend mode-instituut als AFW kan niet om de steeds sterkere 
bewustwording op het gebied van duurzaamheid en innovatie heen. Het zou 
daarom een logisch gevolg zijn als AFW ook een standpunt inneemt met 

betrekking tot het gebruik van bont in kleding. Bont is ethisch onverantwoord, 
vindt ook de Nederlandse politiek. Zo is er in Nederland inmiddels – met 

uitzondering van nertsenbont – een verbod op het produceren van alle soorten 
bont. Zoals u waarschijnlijk weet heeft het parlement inmiddels ingestemd 
met een verbod op de nertsenfokkerij, maar wordt op dit moment nog 

onderhandeld over de compensatie voor de nertsenfokkers. Verder heeft het 
Nederlandse parlement moties aangenomen voor een importverbod op 

honden- en kattenbont, zeehondenbont en bont verkregen uit bepaalde 
wildklemmen. Vervolgens is er door de Europese commissie een labelplicht op 
bont ingesteld, die van kracht gaat in 2013. 

 
Bont is niet alleen dieronvriendelijk, maar ook milieubelastend. Onafhankelijk 

onderzoeksbureau CE Delft onderzocht de milieubelasting van de productie 
van bont. Het klimaateffect van 1 kilo nertsenbont is vijf keer zo hoog als het 
klimaateffect van 1 kilo textiel. De studie toont aan dat de nertsenfokkerij een 

ernstige en bovendien onnodige milieu-impact veroorzaakt op gebieden als 
klimaatverandering, ozonvervuiling en grondverzuring. Daarmee is de claim 

dat bont een duurzaam product is, weerlegd. 
 
Graag zouden wij willen zien dat een instituut als AFW handelt naar deze 

gegevens. Het zal u vast niet ontgaan zijn dat de directie van de Oslo Fashion 
Week al sinds een jaar kiest voor een bontvrij beleid. Oslo Fashion Week wil 

geen arena zijn voor producten afkomstig van de vacht van dieren waar in 
verschillende landen al een fokverbod op is. Op deze manier wil zij de ethische 

waarde in mode verhogen en toont zij een innovatieve langetermijnvisie. 
Stichting Bont voor Dieren, Fur Free en ontwerper Michael Barnaart van 
Bergen willen u middels deze brief verzoeken ook te kiezen voor een 

duurzaam en bontvrij beleid voor de Amsterdam Fashion Week. 



Niet alleen wij zouden deze willen zien als een plek waar de mode-industrie en 
duurzaamheid hand in hand gaan. Met ons ook onderstaande ontwerpers, 

journalisten, fotografen en moderedacties. Zij steunen dit initiatief en hebben 
persoonlijk hun akkoord gegeven hun naam onder deze brief te vermelden. 

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.  
 

 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Stichting Bont voor Dieren 

 
 
Fur Free 

 

Michael Barnaart van Bergen 


