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1. Beleid en doelen 

Stichting Bont voor Dieren zet zich in voor alle dieren die het slachtoffer zijn van de bontindustrie. De 

bontindustrie is ethisch onverantwoord en kenmerkt zich door dierenleed. We streven naar een 

bontvrije wereld, te beginnen in Nederland. 

Doelstellingen 

De doelstellingen van Bont voor Dieren staan vermeld in de statuten en luiden:  

Het beschermen van pelsdieren tegen lijden, pijn, schade, kwelling en uitroeiing, een en ander in de 

meest ruime zin. De stichting tracht haar doel te bereiken door het tegengaan van het dragen van 

elke soort bont en door het beëindigen van het vangen en fokken van pelsdieren ten behoeve van 

bont.  

Tevens heeft de stichting ten doel het milieu en de natuur te beschermen in de meest ruime zin. Zij 

tracht dit doel te bereiken door aanwending van alle wettige en gepaste middelen, waaronder het 

verstrekken van voorlichting, het benaderen van overheden en het voeren van juridische procedures. 

Bont voor Dieren wil haar doelstellingen bereiken door voorlichting, educatie, (publieks)acties en 

politieke lobby. Ze richt zich hierbij op diverse doelgroepen, waaronder:  

• Consumenten, met name jongeren, om de vraag naar bont te ontmoedigen; 

• Retailers en modemerken /ontwerpers, om geen bont te verkopen en het gebruik 

van diervriendelijke materialen te stimuleren; 

• Nationale en internationale politici en beleidsmakers om tot betere wetten en 

handhaving te komen.  

Visie 

De visie die Bont voor Dieren uitdraagt, is en blijft dat door haar lobby en campagnes de consument 

zich ervan bewust wordt dat bont een onnodig en wreed geproduceerd product is. 

Missie 

De missie van de organisatie is en blijft het streven naar een bontvrije wereld, te beginnen in  

Nederland en de rest van Europa, zowel in productie als consumptie. Het ultieme ideaal van de 

organisatie is door gezamenlijke inspanningen een bontvrije wereld te bewerkstelligen. 

Strategie 

De afgelopen jaren hebben ontwikkelingen plaatsgevonden binnen de mode-industrie en specifiek de 

bontindustrie die van invloed zijn op de strategie van Bont voor Dieren voor de komende jaren. Zo 

zijn alle nertsenfokkerijen in Nederland vervroegd gesloten en is op 8 januari 2021 eindelijk een 

einde gekomen aan de bontfokkerij in ons land. Hiermee is een deel van de missie van Bont voor 

Dieren geslaagd.  

Dit betekent echter niet dat in Nederland geen bont meer wordt gedragen. Bont mag nog steeds 

worden geïmporteerd en verkocht. Hier wil Bont voor Dieren de komende jaren verandering in 

brengen.  



4 
 

Een andere ontwikkeling die van invloed is op de strategie van Bont voor Dieren, is de toenemende 

vraag naar duurzame mode. Dit betekent dat er meer vraag is naar tweedehands kleding. Helaas 

betekent dit soms ook een tweede leven voor bontproducten. De bontindustrie speelt verder ook 

slim in op de vraag naar duurzame mode door artikelen te publiceren over de duurzaamheid van 

bont en het ontwikkelen van bontkeurmerken, zoals WelFur en FurMark.  

 

2. Onderwerpen  

De komende 3-5 jaar zullen we bezig zijn met: 

Landelijk bontimportverbod 
In eerste instantie streven we naar een landelijk verbod, omdat het bereiken van een Europees 
verbod op dit moment niet realistisch wordt geacht. Vooral de Scandinavische landen zijn nog steeds 
grote spelers op het gebied van bontproductie. Samen met Animal Rights trachten we een 
importverbod op de politieke agenda te krijgen door middel van een burgerinitiatief.  
 
Europees bontfokverbod 
Samen met onze zusterorganisaties in de Fur Free Alliance werken we toe naar een Europees 

bontfokverbod. De tijd is er rijp voor: door de coronapandemie en de besmettingen van nertsen, 

besluiten steeds meer landen de fokkerijen tijdelijk of definitief te sluiten.  

Einde aan de commerciële zeehonden- en pelsrobbenjacht 
Zowel in Canada als in Namibië is de jacht op respectievelijk zeehonden en pelsrobben nog steeds 

toegestaan. De campagne ‘Stop de Knuppels’ loopt inmiddels bijna 10 jaar. Daarover houden we 

contact met internationale partners. Ook om meer invloed te krijgen op de politiek in de twee landen 

zoeken we de samenwerking.   

Chinese bontindustrie 
Het meeste bont wat in Nederland en de rest van Europa wordt gedragen, komt uit de Chinese 

bontindustrie. Enerzijds proberen we de vraag ernaar terug te dringen door educatie en voorlichting, 

anderzijds willen we het aanbod verkleinen. Dat gebeurt door een bontimportverbod, maar 

belangrijker nog door het sluiten van alle bontfokkerijen.  Ook hier zoeken we die internationale 

samenwerking op met organisaties zoals ActAsia. 

Aanbod tweedehands bont 
Duurzaamheid gaat een steeds belangrijkere rol spelen binnen de samenleving en de vraag naar 

tweedehandskleding stijgt. Hierdoor stijgt ook het aantal tweedehandswinkels. In die 

tweedehandswinkels zijn helaas ook vaak bontproducten te koop. Oude bontjassen van oma, maar 

ook jassen met bontkragen. De consument ziet een dergelijke aankoop als duurzaam, omdat het 

tweedehands is. Het probleem is dat daarmee bont dat eerst wellicht niet meer zou worden 

gedragen, wordt teruggebracht in het straatbeeld. Hierdoor bestaat de kans dat de vraag naar bont 

gaat stijgen. Dit willen wij als Bont voor Dieren uiteraard voorkomen. Daarom ligt hier een kans voor 

Bont voor Dieren om de consument te informeren en in gesprek te gaan met tweedehands- en 

kringloopwinkels.  

Keurmerken: milieu-impact bont / gecertifieerd bont en dons 
Onder consumenten leeft ook de vraag naar wat duurzamer is: bont of nepbont (dat vaak gemaakt is 

van synthetische stoffen die weer worden gemaakt van olie). De kledingindustrie speelt daar fanatiek 

op in.  
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Het scheppen van duidelijkheid hierover is belangrijk. Vooral nu de bontindustrie hier ook op inspeelt 

door het creëren van keurmerken voor bont, maar bijvoorbeeld ook voor onderzoek naar wat deze 

keurmerken inhouden sluit aan bij de vraag naar informatie hierover. 

Politieke lobby in Nederland en daarbuiten 
De komende jaren willen we onze politieke lobby-activiteiten uitbreiden. Binnen Nederland, maar 

ook daarbuiten, in elk geval in Brussel ten behoeve van Europa. In 2021 komen we met een plan van 

aanpak hoe dit te realiseren. We zullen hiervoor ook onze collega’s binnen de Dierencoalitie en de 

Fur Free Alliance benaderen en bespreken wat we gezamenlijk kunnen doen.   

Doen van onderzoeken 
De komende jaren willen we (opnieuw) onderzoek laten doen naar verschillende onderwerpen. 

- bontinvesteringen samen met FFA 
- visie op bont binnen de samenleving 
- Nederlandse investeringen in bont samen met Eerlijke Geldwijzer 
- intern onderzoek naar uiteenlopende onderwerpen en toekomstige aandachtsgebieden (zie 

ook hieronder onder Organisatie-ontwikkeling). 

 

3. Organisatie-ontwikkeling 

 

Organische interne samenwerking 
Bij Bont voor Dieren werken we dagelijks nauw met elkaar samen. De komende tijd gaan we onze 

werkzaamheden nog meer integreren, zodat beleid, fondsenwerving en campagnes als 

vanzelfsprekend in elkaar overvloeien. Daarbij staat projectmatig werken centraal aan de hand van 

het stellen van doelen, maken en volgen van planning en benoemen en boeken van resultaat 

(inhoudelijk en financieel)  

Herinrichten kenniscentrum 
Toen duidelijk werd dat op nertsenbedrijven coronabesmettingen waren, bleken er veel vragen te 

ontstaan in de samenleving en ook bij de pers. Veel mensen konden zich niet voorstellen dat er nog 

zoveel nertsenbedrijven in Nederland waren alleen maar voor zo’n onzinproduct als bont. Al eerder 

bleek een gebrek aan kennis over bont in de samenleving bijvoorbeeld tijdens de Te Bont politie-

straatactie. Gelet op het gebrek aan kennis en de vraag naar informatie is er behoefte aan een 

platform waarop informatie wordt gedeeld over de bontindustrie.  

Bont voor Dieren is de enige organisatie in Nederland die zich specifiek richt op de bontindustrie en 

heeft de afgelopen jaren dan ook als kenniscentrum gefungeerd. De komende jaren gaan we ons 

richten op het (her)inrichten van dit kenniscentrum. Zo zal Bont Voor Dieren gaan  gelden als de 

autoriteit op het gebied van bont en de kennisbaak voor alle partijen in Nederland en Europ op dit 

gebied. 

Onderzoek doen naar toekomstige aandachtsgebieden 
In het verlengde van het hernieuwen van het kenniscentrum ligt het doen van onderzoek. Onderzoek 

naar dons, wol en exotisch leer past binnen de doelstellingen van Bont voor Dieren en zou ook 

waardevol zijn voor het kenniscentrum en mogelijk een opstap naar mogelijke uitbreiding van het 

aandachtsgebied van Bont voor Dieren . Wij krijgen hier immers veel vragen over vanuit de 

achterban.  
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4. Samenwerkingen 

Bont voor Dieren wil zich nog meer in het politieke speelveld en op internationaal vlak gaan begeven, 

als logische volgende stap na het einde van de bontproductie in Nederland. In Nederland en streven 

we naar een bontimportverbod en internationaal naar het einde van de bontproductie. Om daarin 

succesvol te zijn en impact te hebben, is uitbreiding van de samenwerking met andere partijen van 

groot belang.   

Nationaal: Bont voor Dieren is lid van de Dierencoalitie en vervult in deze coalitie een actieve rol als 

penningmeester. 

Internationaal: Bont voor Dieren is lid van de Fur Free Alliance, een organisatie die wordt gevormd 

door 55 organisaties wereldwijd die onder andere als doel hebben de wereld bontvrij te krijgen. We 

zijn lid van de Executive Board. Door actief te zijn binnen de FFA breiden we onze internationale 

activiteiten uit, bijvoorbeeld door het bieden van ondersteuning aan zusterorganisaties. Dit zal ons 

ook helpen om onze internationale bekendheid te vergroten.  

Ook gaan we op ad hocbasis de samenwerking aan met andere nationale en internationale partijen, 

afhankelijk van het dossier en de behoefte.Daarnaast gaan we op zoek naar andere (mogelijk 

commerciële) organisaties waarmee we een  langdurige samenwerking kunnen aangaan. 

 

5. Personeel en organisatie 

Het team van Bont voor Dieren bestaat uit 6 medewerkers: een directeur, een beleidsmedewerker, 

een campagneleider, een fondsenwerver/communicatiemanager, een office manager en een 

projectmedewerker. Door de invulling van deze functies en expertisegebieden wordt het volledige 

werkveld van de organisatie bestreken en kunnen we naar verwachting de komende jaren onze 

ambities voor een groot deel met eigen kracht waarmaken. Voor expertise die we niet in huis hebben 

doen we momenteel een beroep op vrijwilligers en stagiaires. Mochten de toekomstige 

ontwikkelingen daarom vragen, dan zoeken we andere mogelijkheden, zoals het verschuiven van 

takenpakketten of het scheppen van andere en/of extra functies. Ook kunnen we externe expertise 

inhuren, afhankelijk van de duur en impact van de behoefte.  

 

6. Financiën 

Bont voor Dieren streeft naar een efficiënte besteding van de verkregen middelen en een gezonde 

financiële positie van de organisatie. Bont voor Dieren legt hierover op transparante wijze 

verantwoording af.  

In algemene zin vertaalt dit zich in een streven naar een gelijkmatige groei van de geworven fondsen 

en een zo maximale besteding van de middelen aan de beleidsdoelen van de stichting. 

Randvoorwaarde hierbij is dat het vermogen op een zodanig peil blijft dat de stichting ongeveer een 

half jaar kan blijven opereren wanneer de inkomsten totaal zouden wegvallen. Als het vermogen 

toeneemt boven deze streefwaarde (bijvoorbeeld door onverwachte inkomsten), dan zal Bont voor 

Dieren voor de periode erna een tekort begroten zodat het vermogen weer daalt richting 

streefwaarde. Bont voor Dieren streeft ernaar de verkregen fondsen zo min mogelijk onnodig op te 
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potten en maximaal (maar verantwoord) te besteden aan de beleidsdoelen. In de verantwoording 

over het gevoerde beleid, inclusief het financieel beleid, voldoet Bont voor Dieren aan de richtlijnen 

van het CBF. 

De komende jaren ligt de nadruk op het vinden en realiseren van meer structurele inkomsten en 

inkomstenbronnen. Hiervoor wordt een strategisch fondsenwervend plan gemaakt, dat de komende 

jaren wordt uitgevoerd. Om het risico te spreiden wordt gekeken naar diverse inkomstenstromen, 

zodat we niet meteen in de problemen komen als er een (grote) stroom wegvalt. 

 

 

 

 


