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        's-Gravenhage, 27 februari 1996 
 
Naar aanleiding van overleg dat is gevoerd in zijn Afdeling welzijnsvraagstukken over het 
Rapport Welzijn van Kalveren van het Wetenschappelijk Veterinair Comité van de Europese 
Commissie meent de Raad voor dierenaangelegenheden aan de Minister van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij het volgende ongevraagde advies uit te moeten brengen. 
 
Dit advies moet los gezien worden van het advies dat de Raad te zijner tijd nog uit zal 
brengen over het uiteindelijke voorstel van de Europese Commissie met betrekking tot de 
huisvesting van kalveren. 
 
De Raad is van mening dat het Rapport van het Wetenschappelijk Veterinair Comité een 
nauwkeurig, volledig, breed en helder overzicht geeft van het onderzoek dat op het punt van 
het Welzijn van kalveren is verricht. Daar staat tegenover dat sommige conclusies van het 
Rapport onvoldoende onderbouwd lijken door de aangedragen onderzoekgegevens. 
Regelgeving die op die conclusies is gebaseerd ontbeert dan ook, zonder nadere analyse van 
de aangehaalde wetenschappelijke literatuur, de noodzakelijke argumentatie. 
 
De discrepantie tussen wetenschappelijke gegevens en conclusies (en derhalve tussen 
regelgeving en onderbouwing) komt het duidelijkst aan het licht bij: 
a. conclusie 24 op pagina 99, alwaar een minimum haemoglobine-gehalte wordt voorgesteld 

dat slecht gerelateerd lijkt aan de tekst van het Rapport op de pagina's 50 en 51; 
b. conclusie 15 op pagina 98, alwaar minimum vloeroppervlakten per kalf worden 

voorgesteld voor groepshuisvesting, die uitsluitend beredeneerd zijn voor individuele 
huisvesting. 

 
Overigens vragen sommige leden van de Raad zich af of op alle aan de orde komende punten 
een gedetailleerde regelgeving noodzakelijk is of dat regelgeving op hoofdlijnen, aangevuld 
met andere instrumenten, met name voorlichting en zelfregulering, tot hetzelfde resultaat kan 
leiden. Dit voorbehoud geldt met name op het punt van de verstrekking van ruwvoer en water. 
Deze leden betwijfelen ook of een dergelijke gedetailleerde regelgeving zich laat handhaven 
en controleren. 
 
Unaniem is de Raad van oordeel dat, onafhankelijk van de uiteindelijk uit het Rapport 
resulterende regelgeving, deze regelgeving in alle Lid-Staten gelijkelijk nageleefd, 
gecontroleerd en gehandhaafd moet worden. In dit verband adviseert de Raad om de Europese 
Commissie de bevoegdheid te geven om binnen alle Lid-Staten de naleving van de 
regelgeving op dit gebied te controleren. 
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Tenslotte heeft de Raad overwogen dat Europese welzijnseisen niet tot concurrentie-voordeel 
zouden moeten kunnen leiden voor vlees-exporterende derde landen. In dit verband zou 
ernaar gestreefd moeten worden het dierenwelzijn op te nemen in het GATT-verdrag als 
argument om importen te weren. De Raad is zich echter bewust dat een dergelijke maatregel 
ook gevaren inhoudt, omdat die ook tegen de Nederlandse vlees-export gebruikt kan worden. 
Met name landen die vrijwel alleen maar vlees of vee importeren kunnen dan allerlei eisen 
gaan stellen aan exporterende landen. In hoeverre deze eisen bij die importerende landen ook 
nationaal afgedwongen zullen worden, is dan de vraag. Ook met betrekking tot deze kwestie 
moet voorkomen worden dat er oneigenlijke concurrentievervalsing zou kunnen optreden. 
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