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1. Inleiding
Ontstaansgeschiedenis foie gras
De meeste eenden en ganzen zijn trekvogels die van nature vet opslaan voorafgaand aan
de migratie. Hierdoor hebben zij voldoende reserves om grote afstanden af te leggen.
Het verhaal gaat dat de oude Egyptenaren er al achterkwamen dat de lever, waarin
reserves kunnen worden opgeslagen, enigszins groter was wanneer zij ganzen vlak voor
de trek slachtten. Via de diaspora van de Joden zou de cultuur om de vervette levers te
bereiden zijn verspreid over Europa. 1 Tegenwoordig wordt de vervette eenden- of
ganzenlever foie gras genoemd en als een culinaire specialiteit beschouwd. Omdat men
niet alleen rond de vogeltrek de vervette levers wil kunnen eten en extreem grote levers
wil, zijn er foie-grasboerderijen gebouwd waar de vogels worden gedwangvoederd zodat
hun lever vervet, ongeacht het seizoen. In 2009 werd wereldwijd maar liefst 25.500 ton
foie gras geproduceerd. 2

Omstreden product
De productie van foie gras is omstreden vanwege de wijze waarop de vogels worden
vetgemest en vanwege de kleine – en vaak nog individuele – kooien waarin de vogels
tijdens de periode van dwangvoederen verblijven. Uit een steekproef van het CIFOG
(Comité Interprofessionnel du Foie Gras) blijkt dat in 2005 zo’n 85% van de foiegrasboerderijen waar eenden worden gehouden, nog gebruik maakt van individuele
kooien. 3 In individuele kooien hebben de vogels nauwelijks bewegingsruimte zodat eerder
vervetting van de lever optreedt en de dieren daarnaast gemakkelijker kunnen worden
gedwangvoederd. Ook in 2012 zou nog maar 20% van de boerderijen de
gedwangvoederde dieren in groepshuisvesting houden. 4
Volgens een gezamenlijk onderzoek van vijf dierenwelzijnsorganisaties5, werden er in
lidstaat Hongarije ook na 2005 nog nieuwe individuele kooien geplaatst. Ondanks dat in
BBC News (13 aug 2003). Israel court cans foie gras farms. Business news.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/3146835.stm
Guemene and Guy (2004). The past, present and future of force feeding and foie gras production. World’s Poultry Science
Journal, Vol. 60, pp 211-222
http://www.elfoiegras.es/NdSite/OnLineCache/FMS/05/12/1b8dbf00aae77587baf66f19723f3b65/Dr.%20Guemene,%20
pasado%20presente%20y%20futuro%20de%20la%20alimentacio%26%23769%3Bn%20asistida%20y%20la%20produccio%
26%23769%3Bn%20de%20foie%20gras.pdf
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CIFOG - Foie gras market key figures (les chiffres cles du foie gras. Foie gras 2009: les chiffres cles de la production)
http://www.thefoiegras.co.uk/content/download/185/1606/version/2/file/Chiffres+cl%C3%A9s+du+Foie+Gras_PRODUC
TION.pdf
2

Azard (2006) Resultats technico-economiques del eleveurs et gaveurs de palmipedes a foie gras en 2005 - programme
renapalm. 7emes Journées de la recherche sur les palmipèdes à foie gras, Arcachon, 18 et 19 octobre 2006. Pp219-222
http://www.journees-de-la-rechercheavicole.org/JRFG/Contenu/Archives/7JRFG/TechniqueSystemeetEconomie/219AZARD.pdf
3

Sud Ouest – 6 oktober 2012. Ensemble, ils créent une filière gras 100% locale. Auteur: Thierry Dumas. Quote: « Il faudra
passer aux cages collectives pour le gavage des canards. Cela nécessite un renouvellement des sites de production,
puisque seulement 20 % des cages sont déjà conformes aux nouvelles exigences », explique Philippe Manry, directeur de
Sanders Périgord. http://www.sudouest.fr/2012/10/06/ensemble-ils-creent-une-filiere-gras-100-locale-841847-1980.php
Geraadpleegd op 30 oktober 2013. Over Sanders Périgord: (..) trois grandes sociétés du Sarladais (Sanders Périgord,
Valette et Sarlat Périgord foie gras), spécialistes de la filière « palmipèdes à foie gras ».
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Four paws, Compassion in world farming, Humane society international, World society for the protection of animals, L214.
Complaint with the Commission of the European Communities against France and Hungary for infringement: - directive
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de Aanbevelingen van The Standing Committee uit 1999, welke zijn overgenomen door de
EU (noot: “meer hierover in hoofdstuk 3D”) staat dat individuele huisvesting vanaf 2005
bij ver- en nieuwbouw niet meer is toegestaan.6 Ook constateren de
dierenwelzijnsorganisaties dat wanneer er wel groepskooien worden gebruikt, de dieren
niet meer ruimte hebben dan in de individuele kooien, en zij nog altijd niet normaal kunnen
bewegen, of hun vleugels kunnen uitslaan. 7
De dwangvoedering schaadt het welzijn van de vogels. 8 De vogels worden door de
hoeveelheid en het soort voedsel waarmee zij worden gedwangvoederd in korte tijd
vetgemest. Zij krijgen door een combinatie van het voedingsregime en de huisvesting
vaak te maken met kortademigheid, leverfalen, waterige ontlasting en pootblessures. 9
Volgens een rapport van de het Scientific Committee on Animal Health and Animal Welfare
(het European Food Safety Authority, hierna: EFSA) uit 1998, liggen de sterftecijfers van
gedwangvoederde vogels in de periode van dwangvoederen tien tot twintig maal hoger
dan in de periode voor dwangvoedering,

Productie foie gras in Europa
In Europa wordt foie gras in vijf lidstaten geproduceerd: Frankrijk, België, Bulgarije,
Hongarije en Spanje. In Frankrijk is de productie als cultureel erfgoed en regionale traditie
aangemerkt, (mede) om te proberen de productie veilig te stellen. 10Bepaalde aspecten
van de productie van foie gras zijn namelijk in strijd met Europese wetgeving voor
dierenwelzijn. Dit blijkt uit het rapport van de huidige EFSA dat in 1998 in opdracht van de
Europese Commissie (hierna: EC) is opgesteld. Dit 88 pagina’s tellende rapport, en
andere onderzoeken worden in Hoofdstuk 3D uitvoeriger behandeld.
In diverse andere lidstaten van de Europese Unie is de foie-grasproductie expliciet
verboden (zie tabel 1). In Nederland geldt geen expliciet verbod. Productie komt in
Nederland niet voor. Op basis van bepalingen in de Wet Dieren, het Besluit Welzijn
Productiedieren en de Aanbevelingen van de Standing Committee uit 1999, moet worden
aangenomen dat productie ook in Nederland niet is toegestaan.

98/58/EC on the protection of animals kept for farming purposes; - Recommendation concerning Muscovy ducks and
hybrids of Muscovy and domestic ducks. http://www.l214.com/fichiers/docs-foie-gras/2012-plainte.pdf
Council of Europe, Standing committee of the European convention for the protection of animals kept for farming
purposes. Adopted on 22 juni 1999, document bij 42nd meeting, 7 december 2011.
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=261425
6

Four Paws, Compassion in world farming (CIWF), Humane society international, World society for the protection of animals
(WSPA) en L214. Complaint with the Commission of the European Communities against France and Hungary for
infringement: - directive 98/58/EC on the protection of animals kept for farming purposes; - Recommendation concerning
Muscovy ducks and hybrids of Muscovy and domestic ducks. http://www.l214.com/fichiers/docs-foie-gras/2012plainte.pdf
7

EFSA (1998) Welfare aspects of the production of foie gras in ducks and geese. Report of the scientific Committee on
Animal Health and Animal Welfare. Adopted 16 december 1998.
http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/international/out17_en.pdf
8

EFSA (1998) Op.cit. http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/international/out17_en.pdf
Zie ook hoofdstuk 2 van dit onderzoek

9

Franse Landbouwwet, zoals hiertoe geamendeerd op voorstel van parlementslid Roumegoux, http://www.assembleenationale.fr/12/cra/2005-2006/020.asp
10
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Tabel 1: Wet- en regelgeving met betrekking tot dwangvoederen in verschillende Europese landen 11.

Land

Wetgeving (NL)

Wetgeving (EN)

Oostenrijk

Zes van de negen provincies in
Oostenrijk hebben wetgeving waarin
staat dat ‘het dwangvoederen van dieren
verboden is, tenzij het nodig is voor
gezondheidsredenen’.

Six of Austria’s nine provinces have
specific legislation stating that ‘the force
feeding of animals is forbidden unless it
is necessary for health reasons’.

Tsjechië

De Dierbeschermingswet 1992
definieert dwangvoedering als
‘wreedheid tegen dieren’.

The Animal Protection Law 1992 defines
force feeding as cruelty to animals.

Denemarken

De Deense Dierbeschermingswet 1991
meldt dat ‘Dieren niet gedwangvoederd
zullen worden, behalve als het nodig is
om een ziekte te behandelen’ (Deel 1,
sectie 5).

The Danish Act on the Protection of
Animals 1991 states that ‘Animals shall
not be forcibly fed unless this is
required to treat the animals for
disease’. (Part 1, section 5)

Finland

Finse dierenbeschermingswetgeving
vereist dat dieren worden gehouden in
overeenstemming met hun natuurlijke
gedrag en dat dieren worden
beschermd tegen ziekten. Wetgeving die
dwangvoedering expliciet verbiedt, is er
niet, maar het is duidelijk dat
dwangvoedering geen oorbare praktijk
is.

Finnish animal protection legislation
requires animals to be kept in
accordance with their natural behaviour
and to be protected from disease.
Legislation to prohibit force feeding has
therefore not been enacted but it is
understood to be a practice that is not
permissible.

Duitsland

Duitsland heeft sinds 1936 wetgeving
tegen dwangvoedering. De huidige
Dierenwelzijnswet, 1993, zegt dat het
verboden is om dieren te
dwangvoederen behalve wanneer het uit
gezondheidsoverwegingen noodzakelijk
is.

Germany has had legislation against
force feeding since 1936. The current
Animal Welfare Act, 1993 states that “it
is prohibited to force feed an animal
save for essential health reasons”
(Article 3 No 9)

Luxemburg

De Dierenwelzijnswet 1965 verbiedt
handmatige en machinale
dwangvoedering van gevogelte.

The Animal Welfare Act 1965 prohibits
the forcible feeding of poultry by hand
or machine.

Noorwegen

De Noorse Dierenwelzijnswet 1974 zegt
dat het verboden is om dieren te
dwangvoederen (sectie 8, indent 4)

The Norwegian Animal Welfare Act 1974
states that it is forbidden to force feed
animals (Section 8. Indent 4)

Polen

De dierenwelzijnswet van augustus
1997 erkent ‘het dier als een levend
wezen, in staat om te lijden, is geen
ding. De mens moet het respecteren,
beschermen en verzorgen.’ Artikel 12.7
zegt: “het is verboden om ganzen en
eenden vet te mesten met als doel de
vervetting van hun levers.” Na invoering
van deze wetgeving mochten er geen
nieuwe foie-grasbedrijven opgericht

The Animal Protection Act of August
1997 recognises “the animal as a live
creature, capable of suffering, is not a
thing. The human being should respect,
protect and provide care to it”. Article
12.7 states “It is forbidden to fatten
geese and ducks for the purposes of
fatty degeneration of their livers”. Upon
introduction of this legislation no new
foie gras farms were permitted to be

Overgenomen van Advocates for animals en WSPA (2000). ‘Forced feeding – an inquiry into the welfare of ducks and
geese kept for the production of foie gras.’ http://edepot.wur.nl/159465
Wetg.Australië uit Farrell (2004) Management, nutrition and products of domestic geese: a review. Proceedings Australian
Poultry Science Symposium, pp 139-144 http://sydney.edu.au/vetscience/apss/documents/2004/APSS2004-farrell-pp139-144.pdf
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worden, en de bestaande bedrijven
moesten uiterlijk 1 januari 1999 dicht
zijn. In die periode exporteerde Polen
nog veel foie gras.

established and existing establishments
were required to close by 1 January
1999. At that time Poland was a major
exporter of foie gras.

Zweden

De Zweedse situatie is identiek aan de
Finse. Dwangvoedering vindt niet plaats.

The situation is identical to that of
Finland and force feeding does not take
place.

Zwitserland

De Dierenbeschermingswet 1978 wordt
zo geïnterpreteerd dat dwangvoedering
verboden is.

The Protection of Animals Act 1978 is
interpreted as prohibiting force feeding.

Groot
Brittannië

Foie gras wordt niet geproduceerd in
Groot Brittannië, en er zijn geen
specifieke wetten over foiegrasproductie of dwangvoedering.
Verschillende ministers van Landbouw
hebben echter gezegd dat iemand die
voorstelt om foie gras te gaan
produceren, hiervan wordt weerhouden.

Foie gras is not produced in the UK and
there are no specific laws regarding foie
gras production or force feeding.
However, successive Ministers of
Agriculture have stated that anyone
proposing to start foie gras production
would be prevented from doing so.

Australië

Dwangvoedering van ganzen is
verboden (Primary industries standing
committee, 2002).

Force feeding of goose is banned
(Primary industries standing committee,
2002).

Situatie Nederland
Foie gras wordt niet in Nederland geproduceerd, maar wel geïmporteerd. Zo kwam er in
2009 zo’n 36.000 kilo foie gras cru vanuit Frankrijk Nederland binnen12 en verkopen ook
België en Hongarije vervette eendenlevers aan Nederland. 13 Een deel van de
geïmporteerde foie gras wordt ook weer vanuit Nederland geëxporteerd.14
In 2009 vroeg de Partij van de Dieren in de Tweede Kamer aan minister Verburg van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, of zij bereid was een verkoop- en importverbod op
foie gras in te stellen. Aanleiding hiervoor was dat door onder meer het Koningshuis, de
Tweede Kamer, De Bijenkorf, KLM en de Rabobank vrijwillig is afgezien van de verkoop
c.q. het gebruik van foie gras. Toenmalig minister Verburg antwoordde op de
kamervragen dat een dergelijk verbod ‘in beginsel’ in strijd zou zijn met het EU-Verdrag en
WTO-regels en dat zij daarom niet voornemens was een verbod in te stellen (zie ook
figuur 1). Op het instellen van een verkoopverbod ging zij niet in. 15

CIFOG - Foie gras market key figures (Importations / exportations: une balance commercial toujours en excedent. Le foie
gras en France: une offer maîtrisée)
http://www.thefoiegras.co.uk/content/download/186/1609/version/1/file/Chiffres+cl%C3%A9s+du+Foie+Gras_EXPORTA
TIONS.pdf
12

Centraal Bureau voor de Statistiek – goederensoorten naar land; natuur, voeding en tabak. Laatste update 30 augustus
2013 http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81267NED&D1=1,3-4&D2=232-233,262263,271,290,297,316,391&D3=27,44,82,102,215&D4=a&HDR=T,G3&STB=G2,G1&VW=T
13

Centraal Bureau voor de Statistiek – goederensoorten naar land; natuur, voeding en tabak. Laatste update 30 augustus
2013 http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81267NED&D1=1,3-4&D2=232-233,262263,271,290,297,316,391&D3=27,44,82,102,215&D4=a&HDR=T,G3&STB=G2,G1&VW=T
14

De Kamervragen gesteld door de Partij voor de Dieren en het antwoord van toenmalig minister Verburg zijn terug te
vinden op de site van de PvdD: https://www.partijvoordedieren.nl/tweedekamer/kamervragen/i/766
15
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Dit rapport
In dit onderzoek wordt antwoord gegeven op de vraag:

Is het mogelijk de import van foie gras in Nederland te verbieden?

Landbouwminister Verburg antwoordde hierop in 2009 16:

“Een Nationaal importverbod voor foie gras is in beginsel in strijd met het EUVerdrag en de WTO-regels.”

Maar is dat wel zo? Zinspeelde minister Verburg zelf ook al op een uitzonderingspositie
voor foie gras gezien de schijnbaar bewust gekozen woorden ‘in beginsel’?
In dit kader wordt eerst vastgesteld wat foie gras precies is, hoe foie gras wordt
geproduceerd en of de huidige productiewijze schadelijk is voor het welzijn van de vogels.
Vervolgens wordt gekeken welke nationale en Europese regelgeving relevant is voor de
productie van foie gras en voor een importverbod. Ten slotte wordt gekeken naar de
wettelijke mogelijkheden voor een importverbod.

Figuur 1: Antwoord van toenmalig minister Verburg op de vraag van Partij van de Dieren of zij een
importverbod wil instellen op producten zoals foie gras.

16

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20082009-3277.html
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2. Wat is foie gras?
Europa
Foie gras is een vervette eenden- of ganzenlever. Omdat foie gras als een kostbare
delicatesse wordt gezien, heeft de Europese wetgever voorgeschreven dat een product
van eenden- of ganzenlever aan bepaalde minimumeisen moet voldoen om als ‘foie gras’
te mogen worden aangemerkt.
In de Europese Verordening 543/2008/EG (Verordening) aangaande
marketingstandaarden voor gevogelte staat de volgende definitie voor foie gras:17

3. „Foie gras”
De levers van ganzen of van eenden van de soort Cairina muschata of Cairina
muschata x Anas platyrhynchos, die zo zijn gevoederd dat in de lever
hypertrofie van de vetcellen optreedt.
De dieren waarbij dergelijke levers worden weggenomen, moeten volledig zijn
uitgebloed. De levers moeten een uniforme kleur hebben.
De levers moeten aan de volgende gewichtsnormen voldoen:
- die van eenden moeten een nettogewicht van ten minste 300 gram hebben,
- die van ganzen moeten een nettogewicht van ten minste 400 gram hebben.

Volgens de Europese wetgever kunnen de levers van de Cairina muschata (hierna:
muskuseend) of een kruising van de muskuseend en de Anas platyrhynchos (hierna:
(gedomesticeerde) wilde eend) worden gebruikt om foie gras te produceren.
Naast het gewicht waaraan de vervette lever moet voldoen om als foie gras op de markt
gebracht te mogen worden, moet er volgens de Verordening ook hypertrofie van de
vetcellen zijn opgetreden. Dit betekent dat de vogels ‘zo zijn gevoederd’ dat de vetcellen
in de lever vergroten.
Opvallend is dat in de Franse versie van de Verordening bij de definitie van foie gras staat
dat de vervette levers door middel van dwangvoederen – “gavés/gavage” – moeten zijn
verkregen, terwijl deze toevoeging in de andere twee officiële werktalen van de EU –
Engels en Duits – ontbreekt.

3) Foie gras
Les foies d’oies ou de canards des espèces Cairina muschata ou Cairina
muschata x Anas platyrhynchos gavés de façon à produire l’hypertrophie
cellulaire graisseuse du foie.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R0543:en:NOT
17

Europese Verordening 543/2008/EG, 17/06/2008.
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Les sujets sur lesquels de tels foies ont été prélevés doivent avoir été
complètement saignés. Les foies doivent presenter une couleur uniforme.
Les foies doivent présenter le poids ci-après:
- les foies de canard doivent avoir un poids net d’au moins 300 grammes,
- les foies d’oie doivent avoir un poids net d’au moins 400 grammes.

In de Engelse en Duitse versie van de Verordening staat dwangvoederen niet als vereiste
opgenomen. De eerste zin van bovengenoemd artikel luidt in de Engelstalige versie:

“The livers of geese, or of ducks of the species Cairina muschata or Cairina
muschata x Anas platyrhynchos which have been fed in such a way as to
produce hepatic fatty cellular hypertrophy”

En in het Duits:
“Die Leber von Gänsen oder Enten der Art Cairina muschata oder Cairina muschata
x Anas platyrhynchos, bei denen fütterungsbedingt eine Verfettung und
Zellvergrößerung der Leber hervorgerufen wurde.”
De verschillende talen van de Verordening hebben een gelijke werking.
Een Verordening is rechtstreeks toepasselijk in alle lidstaten.18
Waarom het minimale gewicht op 300 respectievelijk 400 gram is gesteld in de
Verordening en waarom een lager gewicht niet zou volstaan om een vervette eenden- of
ganzenlever als foie gras aan te merken, is onduidelijk.
Naast ‘gewone’ of pure foie gras, zijn er ook producten op de markt waar foie gras in is
verwerkt, zoals parfait de foie gras, paté en puree de foie gras. Aan de hoeveelheid en
het percentage foie gras die hierin verwerkt moeten zijn, worden ook regels gesteld.19
Foie gras staat niet geregistreerd in het Europese register Gegarandeerde Traditionele
Specialiteit waarmee producten worden beschermd die volgens een bepaald procedé zijn
gemaakt (zoals kriekbier en boerenkaas). Er is wel een registratie voor Beschermde
Geografische Aanduiding voor foie gras du Sud-Ouest. Dit is een streek in Frankrijk waar
veel foie gras wordt geproduceerd. 20

Artikel 288 EU-Verdrag. Dat wil zeggen dat burgers van de EU rechtsreeks een beroep op bepalingen van deze
Verordening kunnen doen en dat de Verordening niet eerst in nationaal recht dient te worden omgezet.

18

19

Foie gras, the official foie gras magazine: http://www.thefoiegras.co.uk/foiegras-masterpage/foiegras-understanding

Landbouw en Plattelandsontwikkeling. Europese Commissie.
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html?&recordStart=0&filter.dossierNumber=&filter.comboName=foie%20
gras&filterMin.milestone__mask=&filterMin.milestone=&filterMax.milestone__mask=&filterMax.milestone=&filter.country=&
filter.category=&filter.type=&filter.status=
20
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Frankrijk
De wereldproductie van foie gras cru was in 2009 ongeveer 25.500 ton. Frankrijk is de
grootste producent: in 2009 produceerde dit land 18.820 ton foie gras. Ruwweg 75
procent van de totale productie. 21 Ongeveer 25 procent werd buiten de regio SudOuest
geproduceerd, de regio waarvoor een Beschermde Geografisch Aanduiding staat
geregistreerd.
Naast dat Frankrijk een grote producent is, is zij ook een grootgebruiker: ook bijna 75
procent van de wereldproductie wordt in Frankrijk geconsumeerd, zo’n 18.700 ton. 80
procent van de Fransen eet weleens foie gras,
hoewel niet erg frequent: gemiddeld net geen
2 keer per jaar, in het totaal 687 gram per
persoon per jaar (2009). 22
Naast de expliciete vermelding van
dwangvoedering in de Franse vertaling van de
Europese Verordening over foie gras, stelt de
Franse wetgever in artikel L654-27-1 van de
Franse Landbouwwet (Code rural et de la
pêche maritime) (2005) expliciet dat foie gras
Afbeelding 1Foie gras. Bron:
http://gastroproductos.blogspot.nl/2012/11/foi een door dwangvoederen – ‘gavage’ –
e-gras-y-pate-conceptos-y-diferencias.html
vervette lever van een vogel is. Opvallend is
dat de Franse wetgever voorts stelt dat de
foie-grasproductie beschermd cultureel erfgoed is. Op het kunnen aanmerken van de foiegrasproductie als cultureel erfgoed wordt verderop in dit onderzoek in gegaan (zie
hoofdstuk 4A).

Le foie gras fait partie du patrimoine culturel et gastronomique protégé en
France. On entend par foie gras, le foie d'un canard ou d'une oie
spécialement engraissé par gavage. 23

Bovenstaand artikel is in 2005 geïntroduceerd in de Franse Landbouwwet door
parlementslid Roumegoux. Ter onderbouwing van het wetsvoorstel stelde Roumegoux dat
foie gras niet zonder dwangvoederen kan worden geproduceerd en dat vogels niet ziek
worden van deze voedingsmethode. De introductie van de wet anticipeert op een mogelijk
Europees verbod op dwangvoederen of foie gras. Zo schrijft Roumegoux in het
wetsvoorstel dat ‘wij niet kunnen accepteren dat de Verenigde Staten of de EU ons
21

CIFOG - Foie gras market key figures (Foie gras 2009: les chiffres cles de la consommation)

http://www.thefoiegras.co.uk/content/download/187/1612/version/2/file/Chiffres+cl%C3%A9s+du+Foie+Gras_CONSOMMATION.pdf
22

CIFOG - Foie gras market key figures (Foie gras 2009: les chiffres cles de la consommation)

http://www.thefoiegras.co.uk/content/download/187/1612/version/2/file/Chiffres+cl%C3%A9s+du+Foie+Gras_CONSOMMATION.pdf

Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 74 JORF 6 janvier 2006
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3FE3A80B89632B56F007D0E3651689AA.tpdjo13v_3?cid
Texte=JORFTEXT000000264992&idArticle=LEGIARTI000006601294&dateTexte=20130402&categorieLien=id#LEGIARTI
000006601294
23
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verbodsbepalingen opleggen’ en dat hij zich wil verzetten tegen de ‘frequente aanvallen’
(attaques fréquentes) op foie gras.

“Les Français représentent 80% des producteurs de foie gras et 90% des
consommateurs. Dès lors que le bien-être des animaux est respecté - et j'en
donne la garantie à nos concitoyens - nous ne pouvons pas accepter que
l'Union européenne ou les Etats-Unis nous imposent des interdictions. Le foie
gras est l'objet d'attaques fréquentes. Il faut leur opposer l'importance
culturelle qu'il revêt pour nous, sans oublier qu'il représente 30 000
exploitants et des centaines de milliers d'emplois. Je vous demande donc
d'adopter l'amendement 1001, identique aux deux precedents” 24

Roumegoux benadrukt naast de culturele waarde ook de economische belangen van de
foie-grasproductie door aan te geven dat er 30.000 foie-grasproducenten in Frankrijk
zouden zijn en de foie-grasproductie werkgelegenheid zou bieden aan honderdduizenden
mensen. Met hoeveel stemmen de wet destijds is aangenomen, is niet duidelijk.
De Franse versie van Verordening 543/2008/EG in combinatie met artikel L654-27-1
leidt ertoe dat vervette levers geproduceerd zonder dwangvoederen in Frankrijk niet als
foie gras op de markt mogen worden gebracht.
Naast de eis van dwangvoederen heeft de Franse wetgever regels geformuleerd aan de
hand waarvan bepaald dient te worden of een product voldoende vet bevat om als foie
gras te mogen worden aangeduid. Ook aan producten waarin foie gras is verwerkt -en
bewerkte foie-grasproducten worden eisen gesteld. Bijvoorbeeld aan het percentage
water in ingeblikte foie gras. 25
Er schijnt in ieder geval één grote Franse foie-grasproducent te zijn die producten van
vervette ganzenlever op de markt brengt waarbij geen dwangvoedering is toegepast:
Labeyrie. De producten worden niet verkocht als ‘foie gras’ maar bijvoorbeeld als ‘foie
fin’. 26 Of de levers wel of niet de minimale voorgeschreven grootte bereiken is niet
bekend.

Assemblée nationale (2006). Compte rendu analytique officiel. Session ordinaire de 2005-2006 http://www.assembleenationale.fr/12/cra/2005-2006/020.asp
24

Legifrance. Decret nr 93-999 du août 1993 relarif aus preparations à base de foie gras Version consolidée au 01 julliet
2012 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006082509

25

Finefood digest online. Glynn Christian’s personal pick of products from Olympia 2013.
http://www.finefoodworld.co.uk/ffdonline/news.asp?StoryID=639
26
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Hongarije
In Hongarije werd in 2002 maar liefst zo’n 60 procent van de wereldproductie van foie
gras van ganzenlevers geproduceerd, en zo’n 9 procent van de totale foiegrasproductie. 27
De Hongaarse wetgever stelt geen aanvullende eisen bovenop Verordening
543/2008/EG om een product als foie gras te mogen verkopen. Producten worden ook
wel eens aangeduid als ‘libamaj’ dat is een letterlijke vertaling van ganzenlever (maar geen
vervette ganzenlever).28

België
Dwangvoederen is bij de Belgische wet verboden. Artikel 36, 10° van de wet van 14
augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren voorziet echter een
uitzondering voor ‘erkende kwekers’. 29 Volgens medewerkers van de Belgische
dierenwelzijnsorganisatie Gaia dient men zich, om erkend kweker te worden, aan te
melden bij de overheid. Als een bedrijf bij controle vervolgens voldoet aan wetgeving voor
wat betreft ventilatie, huisvesting van de vogels en opleiding van de werknemers, wordt
een vergunning verleend en is men erkend kweker. Dwangvoederen is alleen in
bedrijfsverband en daarmee op grote schaal toegestaan voor de productie van foie gras.
De Belgische dierenwelzijnsorganisatie Gaia, die acties voert tegen het dwangvoederen,
kent één Belgische eendenleverproducent die geen dwangvoedering toepast. De levers
van deze eenden bereiken een gewicht van ongeveer 250 gram. Dit is officieel te weinig
om voor de Europese wet als ‘foie gras’ te worden aangeduid. De producent vult de
levers daarom aan met dierlijk vet en kruiden. De betreffende producent wil zijn
diervriendelijkere productiewijze niet wereldkundig maken uit angst zijn product niet meer
als ‘foie gras’ te kunnen verkopen. Blijkbaar is er geen duidelijk verschil in smaak of is het
smaakverschil geen reden om deze ‘aangelengde’ foie gras te mijden.

Spanje
Pateria de Sousa is een Spaanse foie-grasproducent die aangeeft zijn ganzen niet te
dwangvoederen. 30 Er wordt gezegd dat de ganzen vrij over het land lopen en zelf kunnen
bepalen hoeveel ze eten. De levers van de ganzen zouden bij Pateria de Sousa in de
zomer – vlak voordat de vogels van nature zouden migreren – wel het minimale gewicht
van 400 gram bereiken. 31 Alleen in deze periode, dus eenmaal per jaar, ‘oogst’ Pateria de
Sousa foie gras.

Guemene and Guy (2004). The past, present and future of force feeding and foie gras production. World’s Poultry
Science Journal, Vol. 60, pp 211-222

27

28

Magyar élelmiszerkönyv Certain marketing standards for poultry http://www.omgk.hu/Mekv/1/13190690.html

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Wet betrefttende de bescherming en het welzijn der dieren
14.08.1986 http://www.afsca.be/sp/pa-sa/doc/leg-vet/1986-08-14_DV_WET.pdf

29

30

La Pateria de Sousa (2010) http://www.lapateria.eu/home.html

Bijzondere restaurants. Column: Foie gras: verbied productiewijze niet het product. Door Pieter J. Bogaers.
http://www.bijzondererestaurants.nl/columns.php/id/28. La Pateria de Sousa (2010) http://www.lapateria.eu/home.html

31
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Opvallend is dat Pateria de Sousa in 2006 met zijn foie gras de prestigieuze Coup de
Coeur prijs in Frankrijk heeft gewonnen. Franse foie-grasproducenten kwamen hiertegen in
verzet omdat zij meenden dat Pateria de Sousa geen foie gras zou produceren omdat de
ganzen niet waren gedwangvoederd. 32
Overigens is er – voor zover bekend – geen onderzoek gedaan naar de effecten van deze
niet door dwangvoedering veroorzaakte leververvetting op het welzijn van de ganzen.
Spanje was in 2002 verantwoordelijk voor 1 procent van de wereldproductie van foie
gras 33. Tot dusverre is er geen informatie bekend over andere foie-grasproducenten en in
hoeverre zij de Aanbevelingen over bijvoorbeeld groepshuisvesting hebben
geïmplementeerd. Ook over specifieke Spaanse wetgeving over dit onderwerp is (nog)
geen nadere informatie bekend. 34

Bulgarije
In Bulgarije wordt met name foie gras du canard (eenden) geproduceerd; in totaal in 2002
zo’n 5 procent van de wereldwijde productie. Het overgrote deel (88%) werd in dat jaar
verscheept naar Frankrijk. 35
In Bulgarije zijn de vereisten van Verordening 543/2008/ EG in de nationale wetgeving
overgenomen. Of er aanvullende vereisten zijn, zoals dwangvoederen, is niet bekend. 36

The Olive Express (16 november 2009). Wild goose chase to Extremadura. http://www.theolivepress.es/spainnews/2009/11/15/wild-goose-chase-to-extremadura/
32

Guemene and Guy (2004). The past, present and future of force feeding and foie gras production. World’s Poultry
Science Journal, Vol. 60, pp 211-222
http://www.elfoiegras.es/NdSite/OnLineCache/FMS/05/12/1b8dbf00aae77587baf66f19723f3b65/Dr.%20Guemene,%20
pasado%20presente%20y%20futuro%20de%20la%20alimentacio%26%23769%3Bn%20asistida%20y%20la%20produccio%
26%23769%3Bn%20de%20foie%20gras.pdf
33

34

Geraadpleegde organisaties: Pateria de Sousa en Igual dadanimal

Guemene and Guy (2004). The past, present and future of force feeding and foie gras production. World’s Poultry
Science Journal, Vol. 60, pp 211-222
http://www.elfoiegras.es/NdSite/OnLineCache/FMS/05/12/1b8dbf00aae77587baf66f19723f3b65/Dr.%20Guemene,%20
pasado%20presente%20y%20futuro%20de%20la%20alimentacio%26%23769%3Bn%20asistida%20y%20la%20produccio%
26%23769%3Bn%20de%20foie%20gras.pdf
35

36

Lex.bg http://lex.bg/bg/laws_stoyan/ldoc/2135520634
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3. Foie-grasproductie en Europese wetgeving
3A. Richtlijn 58/98/EG
Nederland is als lidstaat onderdeel van de Europese Unie. Dit heeft als gevolg dat
Nederland zich dient te houden aan Europese wetgeving. Behalve op nationaal niveau zijn
er ook op Europees niveau regels over dierenwelzijn. Soms zijn deze regels vervat in een
Europese verordening. In dat geval is de tekst rechtstreeks bindend voor alle ingezetenen
van de EU. Meestal worden regels echter opgenomen in een Europese richtlijn. In dat
geval is er geen rechtstreekse werking, maar moeten de bepalingen uit de richtlijn door
de verschillende nationale wetgevers worden omgezet in nationale wetgeving. Die dient
vervolgens door de nationale rechters “richtlijnconform” te worden uitgelegd.
In Richtlijn 58/98/EG inzake de bescherming van voor landbouwdoeleinden gehouden
dieren (Richtlijn 58/98/EG), staat:

Artikel 3
De lidstaten zorgen ervoor dat de eigenaar of houder alle passende
maatregelen treft om het welzijn van dieren te verzekeren en te waarborgen
dat de dieren niet onnodig aan pijn of leed worden blootgesteld en dat
hen geen onnodig letsel wordt toegebracht.

En in de bijlage bij deze Richtlijn 58/98/EG:

7. De bewegingsvrijheid die past bij het dier, met inachtneming van de
soort en overeenkomstig de bestaande ervaring en de wetenschappelijke
kennis, mag niet op zodanige wijze worden beperkt dat het dier daardoor
onnodig lijden of letsel wordt toegebracht.

14. De dieren moeten een toereikende hoeveelheid gezond en voor de
soort en leeftijd geschikt voeder krijgen zodat zij in goede gezondheid blijven
en aan hun voedingsbehoeften voldaan wordt. Het toegediende voeder en
drinken en de wijze van toediening mogen de dieren geen onnodig lijden
of letsel toebrengen.

Richtlijn 58/98/EG heeft een bindende werking, dat wil zeggen dat alle lidstaten
gehouden zijn bovenstaande regels in hun nationale wetgeving te implementeren.
Lidstaten hebben, zolang het door de richtlijn beoogde resultaat maar wordt bereikt,
vrijheid om te bepalen hoe de nationale wetgeving aan de Richtlijn wordt aangepast.37
37

Artikel 288 EU-Verdrag
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Nederland heeft Richtlijn 58/98/EG bijvoorbeeld vrijwel letterlijk overgenomen in het
Besluit Welzijn Productiedieren.
In Richtlijn 58/98/EG staan twee regels opgenomen die, zoals verderop in dit onderzoek
zal blijken, relevant zijn voor de praktijk van de huidige foie-grasproductie:
•
•

Regels met betrekking tot de hoeveelheden, kwaliteit en wijze van toediening van
voedsel (toepasselijk op dwangvoederen);
Regels over de huisvestiging (toepasselijk op de praktijk van de individuele kooien).

Hoe de productie van foie gras zich verhoudt tot de eisen als gesteld in Richtlijn
58/98/EG is in 1998, op verzoek van de Europese Commissie (EC), onderzocht door het
huidige European Food Safety Authority (EFSA). Het comité bestaat uit onder andere
diergeneeskundigen en landbouwwetenschappers. Zij hebben een 88 pagina’s tellend
rapport opgesteld over het welzijn van ganzen en eenden bij de productie van foie gras
(EFSA-rapport).38 De conclusie van het EFSA-rapport is dat de op dat moment (1998)
gangbare productie van foie gras – waarbij de vogels worden gedwangvoederd en tijdens
het dwangvoederen in kleine individuele kooien worden gehouden – schadelijk is voor het
welzijn van de vogels:

“The scientific Committee on Animal Welfare concludes that force feeding, as
currently practised, is detrimental to the welfare of the birds.” 39

3B. Leven en huisvesting
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de productiewijze van foie gras en de effecten hiervan
op het welzijn van de vogels.
Gebruik van eenden versus ganzen
Waar rond 1950 nog bijna uitsluitend ganzen werden gebruikt voor de productie van foie
gras, worden de laatste 30 jaar vanuit kostenoverwegingen voornamelijk eenden
gebruikt. 40 Zo was in Frankrijk in 2009 bijvoorbeeld 97% van de foie gras afkomstig van
eenden. 41 Eenden hoeven voor het bereiken van hetzelfde effect namelijk gedurende een
kortere periode, en minder vaak te worden gedwangvoederd. Daardoor is de foie gras
goedkoper. Eenden worden 12 tot 15 dagen tweemaal daags gedwangvoederd, terwijl
ganzen 15 tot 21 dagen driemaal per dag gedwangvoederd worden.42 Aangezien eenden
verreweg in de meerderheid zijn, en ook de meeste onderzoeken hierover gaan, richt dit
hoofdstuk zich voornamelijk op deze diersoort.
38

EFSA (1998) Op.cit. http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/international/out17_en.pdf

39

EFSA (1998) Op.cit. http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/international/out17_en.pdf p.65

40

EFSA (1998) Op.cit. http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/international/out17_en.pdf p.16

CIFOG - Foie gras market key figures (les chiffres cles du foie gras. Foie gras 2009: les chiffres cles de la production)
http://www.thefoiegras.co.uk/content/download/185/1606/version/2/file/Chiffres+cl%C3%A9s+du+Foie+Gras_PRODUC
TION.pdf
41

42

EFSA (1998) Op.cit. http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/international/out17_en.pdf p.19 en 20
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Het gaat bij de productie van foie gras specifiek om de lever van woerden omdat deze
bijna twee keer zo groot kan worden als de lever van vrouwelijke eenden.43 Na de
geboorte van de eendenkuikens wordt een scheiding tussen mannelijke en vrouwelijke
eenden gemaakt. De vrouwelijke kuikens worden vaak direct vernietigd. 44
Opvallend is dat de muskuseend, één van de eendensoorten die voor de foiegrasproductie gebruikt worden, geen trekvogel is en dus ook niet voor de migratie vet
rond zijn organen opslaat. In het EFSA-rapport wordt dan ook aangegeven dat het minder
waarschijnlijk is dat een kruising van de muskuseend en de (gedomesticeerde)wilde eend,
zijnde de kruising die vaak wordt gebruikt voor de productie van foie gras en ook staat
genoemd in Verordening 543/2008/EG, van nature dergelijke reserves in de lever zou
opslaan.45
Voedingsregime: voor dwangvoedering
In de periode voorafgaande aan het dwangvoederen wordt het eetpatroon van de vogels
gemanipuleerd, om de slokdarm op te rekken – de dieren hebben geen krop 46 – en de
lever alvast wat te vergroten. Een eendenlever kan aan het einde van deze periode al zo’n
180 gram wegen. 47 Zo krijgen de vogels eerst voedsel (bijvoorbeeld gras) waardoor hun
slokdarm verwijdt en de inname van grote hoeveelheden voer tegelijkertijd wordt
vergemakkelijkt. Daarna krijgen ze veel voedsel tot hun beschikking dat ze vrijwillig
kunnen eten. De beschikbaarheid van het voer wordt vervolgens afgebouwd, waardoor
het voedsel dat tijdens het dwangvoederperiode wordt toegediend beter wordt
opgenomen door het lijf en reserves worden opgeslagen. Hierna wordt de hoeveelheid
weer langzaam opgebouwd en begint de periode van dwangvoederen.48
Voedingsregime: dwangvoedering
Het dwangvoederen begint als de eenden 10 tot 14 weken oud zijn (gemiddelde in 2002:
89,4 dagen). 49 Deze periode duurt bij eenden tussen 12 tot 15 dagen (gemiddelde in
2002: 13,4 dagen). 50 Na de periode van dwangvoederen worden de vogels geslacht.
Tijdens het dwangvoederen krijgen de vogels met een buis van 20 à 30 cm lengte via hun
slokdarm grote hoeveelheden vet voedsel in de slokdarm gespoten. Dit gebeurt bij
eenden tweemaal daags. De hoeveelheid voedsel wordt bij eenden opgebouwd van 190
gram per voeding tot 450 gram vlak voor de slacht. 51

43

EFSA (1998) Op.cit. http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/international/out17_en.pdf p. 16

Rodenburg et al (2005). Welfare of ducks in European duck husbandry systems. World Poultry Science Journal. Vol 61,
pp 633-646 http://edepot.wur.nl/25488

44

46

EFSA (1998) Op.cit. http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/international/out17_en.pdf

Guemene and Guy (2004). The past, present and future of force feeding and foie gras production. World’s Poultry
Science Journal, Vol. 60, pp 211-222

47

48

EFSA (1998) Op.cit. http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/international/out17_en.pdf p.29

Guémené D and Guy G. 2004. The past, present and future of force-feeding and “foie gras” production. World’s Poultry
Science Journal Vol. 60 pp210-22

49

http://www.elfoiegras.es/NdSite/OnLineCache/FMS/05/12/1b8dbf00aae77587baf66f19723f3b65/Dr.%20Guemene,%20pasado%20presente%20y%20futuro%20
de%20la%20alimentacio%26%23769%3Bn%20asistida%20y%20la%20produccio%26%23769%3Bn%20de%20foie%20gras.pdf

Guémené D and Guy G. 2004. The past, present and future of force-feeding and “foie gras” production. World’s Poultry
Science Journal 60:210-22; voor link zie vorige voetnoot.

50

51

EFSA (1998) Op.cit. http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/international/out17_en.pdf p.29

16

Afbeelding 2: Links wordt een eend, gehouden in individuele kooi gedwangvoederd.

Vroeger werd er handmatig gedwangvoederd. In de jaren ‘80 begon men met
pneumatisch voederen (met pomp) en tegenwoordig zijn er hydraulische instrumenten die
er voor zorgen dat de vogels in plaats van in 45 tot 60 seconden, in 2 tot 3 seconden het
voedsel toegediend krijgen. 52
Huisvesting
Omdat de vogels gevangen moeten worden om de buis via hun snavel in de slokdarm te
stoppen, worden ze vaak gehouden in kooien waarin zij amper kunnen bewegen, niet
rechtop kunnen staan en niet hun vleugels kunnen strekken. 53 De individuele kooien zijn
vanaf het eind van de jaren ’80 op grote schaal ingevoerd. 54,55 De vogels die nog in
individuele kooien zijn gehuisvest, blijven hier gedurende de gehele periode van
dwangvoedering tot aan de slacht.
In 1999 is door de Standing Committee in de Aanbevelingen gesteld dat op 1 januari
2011 alle individuele kooien voor groepshuisvesting vervangen moeten zijn (zie nader
Hoofdstuk 3D). 56 Voor nieuwbouw en verbouw gold dit al met ingang van 2005. In 2010
is echter de termijn om alle individuele kooien vervangen te hebben door
groepshuisvesting voor Frankrijk uitgesteld, zo stelt de Europese Commissie: pas uiterlijk
op 1 januari 2016 zouden alle individuele kooien daar verdwenen moeten zijn. In 2012
zou in Frankrijk nog maar 20% van de individuele kooien zijn vervangen door
EFSA Rapport (1998) Op.cit. http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/international/out17_en.pdf, p. 20,
http://www.stopgavage.com/nl/dwangvoeren en Guemene and Guy (2004). The past, present and future of force feeding
and foie gras production. World’s Poultry Science Journal, Vol. 60, pp 211-222
http://www.elfoiegras.es/NdSite/OnLineCache/FMS/05/12/1b8dbf00aae77587baf66f19723f3b65/Dr.%20Guemene,%20
pasado%20presente%20y%20futuro%20de%20la%20alimentacio%26%23769%3Bn%20asistida%20y%20la%20produccio%
26%23769%3Bn%20de%20foie%20gras.pdf
52

53

EFSA (1998). Op.cit. http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/international/out17_en.pdf

54

EFSA (1998) Op.cit., http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/international/out17_en.pdf p. 63

55

Guemene and Guy (2004). The past, present and future of force feeding and foie gras production. World’s Poultry

Science Journal, Vol. 60, pp 211-222

http://www.elfoiegras.es/NdSite/OnLineCache/FMS/05/12/1b8dbf00aae77587baf66f19723f3b65/Dr.%20Guemene,%20
pasado%20presente%20y%20futuro%20de%20la%20alimentacio%26%23769%3Bn%20asistida%20y%20la%20produccio%
26%23769%3Bn%20de%20foie%20gras.pdf
Council of Europe. Standing Committee of the European convention for the protection of animals kept for farming
purposes (2001). Information documents 42nd meeting. https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=261425

56
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groepshuisvesting. 57 Dit zou betekenen dat sinds 1998 niet of nauwelijks iets is
veranderd: toen schatte de EFSA het percentage vogels in groepshuisvesting immers ook
op 20%. 58 Uit een steekproef van de industrie zelf, blijkt dat in 2005 gemiddeld maar
liefst 85 procent van de foie-grasboerderijen de dieren tijdens de dwangvoederperiode in
individuele kooien hielden (zie tabel 1). 59 Wel is er een groot verschil tussen de reguliere
boerderijen (CCP) en de boerderijen die het Label Rouge keurmerk dragen, een label dat
aanvullende eisen stelt. Op 95% van de reguliere boerderijen - zo bleek uit de steekproef werden de eenden tijdens de dwangvoederperiode in individuele kooien gehouden,
vergeleken met (nog altijd) 29% van de Label Rouge boerderijen.
Tabel 2: Percentage bedrijven dat nog individuele huisvesting gebruikt. CCP = Certification de conformité
produit. Vrij vertaald komt dit erop neer dat de boerderijen voldoen aan regels omtrent productie en
verpakking. Er zijn geen extra dierenwelzijnsregels (gededuceerd van wiki). Label Rouge is een Frans
keurmerk waarbij aanvullende regels gelden. De dieren die onder dit Label worden gehouden, zitten echter
ook nog vaak in individuele kooien, maar wel minder vaak.

2005

Alle bedrijven

CCP-gecertificeerd

Label Rouge

Individuele kooien

85%

95%

29%

Overig

16%

6%

70%

Op sommige boerderijen worden de vogels in het donker gehouden en wordt het licht
alleen aangedaan op moment dat er wordt gedwangvoederd. De vogels zouden in het
donker rustiger blijven en minder bewegen. 60

3C. Welzijn en dwangvoedering
De EFSA (1998) heeft een uitgebreid rapport geschreven over het welzijn van eenden en
ganzen die worden gebruikt voor de productie van foie gras. Hun conclusie is dat (de
periode van) dwangvoedering het welzijn van de dieren aantast.
Zo schrijven zij dat het voer dat de vogels krijgen zowel qua kwantiteit (te veel voedsel)
als qua kwaliteit (te weinig voedingsstoffen) niet voldoet aan de fysiologische behoeften
van de vogels. Het voer dat de vogels krijgen is er op gericht zo snel mogelijk
leververvetting te veroorzaken. 61 Tijdens het dwangvoederen krijgen de vogels

Sud Ouest – 6 oktober 2012. Ensemble, ils créent une filière gras 100% locale. Auteur: Thierry Dumas. Quote: « Il faudra
passer aux cages collectives pour le gavage des canards. Cela nécessite un renouvellement des sites de production,
puisque seulement 20 % des cages sont déjà conformes aux nouvelles exigences », explique Philippe Manry, directeur de
Sanders Périgord. http://www.sudouest.fr/2012/10/06/ensemble-ils-creent-une-filiere-gras-100-locale-841847-1980.php
Geraadpleegd op 30 oktober 2013. Over Sanders Périgord: (..) trois grandes sociétés du Sarladais (Sanders Périgord,
Valette et Sarlat Périgord foie gras), spécialistes de la filière « palmipèdes à foie gras ».
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Council of Europe. 1996. Report on force-feeding by Belgian experts. Permanent Council of the European Convention for
the Protection of Animals Kept for Farming Purposes, 32nd meeting, Strasbourg, France, October 8-11, p. 49. Trevayne K,
aangehaald in ‘An HSUS Report: The Welfare of Animals in the Foie Gras Industry (Maart 2012)
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hoeveelheden voedsel toegediend die vele malen groter zijn dan wat zij vrijwillig zouden
eten. 62 Wanneer het dwangvoederen stopt, verminderen de dieren een aantal dagen lang
de hoeveelheid voedsel die zij tot zich nemen. 63
Door het dwangvoederen verandert de samenstelling van de lever drastisch. Normaal
bestaat de lever grotendeels uit water, door het dwangvoederen neemt het percentage
water af, terwijl het percentage vet sterk toeneemt. Ook het gewicht van de lever
verveelvoudigt door het dwangvoederen (zie tabel 3).
Tabel 3: Gemiddelde gewicht en samenstelling van de lever van gedwangvoederde en niet-gedwangvoederde
ganzen. Bron: EFSA-rapport, Op.cit. http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/international/out17_en.pdf pag
39.

Gedwangvoederd

Niet gedwangvoederd

Gewicht lever (g)

982

76

Watergehalte (%)

34,4

70,4

Eiwitgehalte (%)

7,6

20,7

Vetgehalte (%)

55,8

6,6

Er zijn aanwijzingen dat eendenlevers zonder dwangvoedering niet het minimale gewicht
van 300 gram kunnen halen dat wordt vereist door Verordening 543/2008. 64, 65 Ook de
EFSA zegt in haar rapport uit 1998 dat er nog onderzoek nodig is naar alternatieven voor
dwangvoedering. Navraag bij Stop Gavage en eigen research wijzen uit dat dit nog
onvoldoende is gedaan.
De leververvetting die zich ten gevolge van het dwangvoederen voordoet, is dan ook vele
malen ernstiger dan in de natuur bij een gezonde eend of gans zou voorkomen. 66 Ten
gevolge van het dwangvoederen wordt de lever 6 tot 10 maal zwaarder 67 terwijl de lever
in de natuur voor de vogeltrek hooguit verdubbelt.68 Het mechanisme van vetopslag, dat
in de basis aanwezig is bij (een deel van) de eenden en ganzen, wordt waarschijnlijk
uitgebuit wanneer de dieren grote hoeveelheden voer krijgen toegediend.69
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EFSA (1998) Op.cit. http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/international/out17_en.pdf

63

EFSA (1998) Op.cit. http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/international/out17_en.pdf

Compassion in World Farming (december 2008) Fact sheet Foie gras
http://www.ciwf.org.uk/includes/documents/cm_docs/2010/f/factsheet_foie_gras.pdf pagina 3
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De Belgische foie-grasproducent aangehaald in hoofdstuk 2. Aangedragen door de Belgische dierenwelzijnsorganisatie
Gaia.
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EFSA (1998) Op.cit. http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/international/out17_en.pdf p. 42
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EFSA (1998) Op.cit. http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/international/out17_en.pdf p. 60

Beck Y. (1994) Force-feeding of palmipeds and foie gras production: the global review of a choice made by society.
Licence Interfacultaire en Environnement, Faculty of Sciences, Free University of Brussels, p. 55. Stroud A, trans.
Aangehaald in ‘An HSUS Report: The Welfare of Animals in the Foie Gras Industry, (Maart 2012)
http://www.humanesociety.org/assets/pdfs/farm/HSUS-Report-on-Foie-Gras-Bird-Welfare.pdf p.3 noot 51.
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De lever is aan het einde van de periode van dwangvoederen dan ook ziek en functioneert
niet meer goed.70 De sterfte loopt dan ook op. De sterfte onder de vogels door
leverproblemen zoals geelzucht zou volgens de EFSA nog sterker toenemen als het
dwangvoederen langere tijd zou worden voortgezet. 71 Verder schrijft de EFSA dat –
hoewel het niet onderzocht is voor eenden en ganzen – een vergrote lever bij veel andere
diersoorten pijn veroorzaakt. De vervetting van de lever is wel omkeerbaar, maar dat
geldt voor veel ziektebeelden, schrijft de EFSA.
De grote hoeveelheid voedsel leidt volgens het EFSA-rapport bovendien tot verhoogde
warmte productie, hijgen, en semi-vloeibare uitwerpselen. Een andere indicatie dat de
dwangvoederperiode voor verminderd welzijn zorgt, is dat in de periode voorafgaand aan
het dwangvoederen de vogels nog glanzende en gladde vleugels hebben, maar na een
aantal dagen van dwangvoederen sommige vogels natte, gekrulde veren hebben.
Hiernaast krijgen sommige vogels ontstekingen aan de poten omdat zij in hun kooi een
houten of draadstalen ondergrond hebben.72
Verhoogde sterfte
Al met al komt volgens het EFSA-rapport (1998) de dwangvoederperiode er ‘erg
ongunstig’ (most unfavourably) vanaf wanneer deze wordt vergeleken met de periode
ervoor. In het rapport wordt melding gemaakt van een gemiddeld sterftepercentage van
3,6 procent in de 12 weken voor de slacht, waarbij de grootste sterfte in de eerste en
vierde week na uitkomen van het ei plaatsvond. In de laatste twee weken voor de
dwangvoederperiode was de sterfte gemiddeld slechts 0,2 procent, terwijl in de twee
weken van dwangvoedering de sterfte opliep tot 2 à 4 procent: het tien- à
twintigvoudige.73 De exacte oorzaken van de sterfte zijn niet bekend, maar – zo schrijft
de EFSA – de sterfte wordt waarschijnlijk veroorzaakt door onder andere verwondingen,
hittestress en leverfalen.
Volgens meer recente cijfers van het Franse Aviti (Istitut Technique de l’AVIculture)
overlijden er in de periode voor dwangvoedering en de dwangvoederperiode een gelijk
percentage dieren (respectievelijk 2,38 en zo’n 2,29 procent). 74 De periode voor
dwangvoedering duurt echter gemiddeld 89 dagen, bijna zeven keer zo lang als de
dwangvoederperiode (12,8 dagen). Het aantal sterfgevallen per dag is tijdens de
dwangvoederperiode dus wel zo’n 6 keer hoger (zie kader: Rekenvoorbeeld: uitval tijdens
opfok- versus dwangvoederperiode ).
Volgens het EFSA-rapport zijn er aanwijzingen dat het sterftecijfer onder de dieren verder
oploopt als ze langer worden gedwangvoederd dan gebruikelijk is. Een van de
waarschijnlijke oorzaken: leverfalen. De periode dat gedwangvoederd wordt, wordt
70
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EFSA (1998) Op.cit., http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/international/out17_en.pdf p. 41, 43
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EFSA (1998) Op.cit., http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/international/out17_en.pdf p. 45
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volgens het EFSA-rapport in de praktijk dan ook beperkt om te voorkomen dat er teveel
leververvetting optreedt, wat niet alleen slecht is voor de kwaliteit van de levers, maar
ook kan leiden tot de vroegtijdige dood van het dier. Volgens de EFSA is “het duidelijk dat
leververvetting (steatosis) en andere effecten van dwangvoedering dodelijk zijn als de
procedures worden verlengd”. De EFSA zegt bovendien dat het sterftecijfer weer daalt
naar het normale niveau als met het dwangvoederen wordt gestopt.
Na het EFSA-rapport is er nog een aantal onderzoeken uitgevoerd naar het welzijn van –
voornamelijk – eenden tijdens de dwangvoederperiode. Met name door wetenschappers
van de Franse onderzoeksinstelling INRA. De onderzoeken van de INRA concluderen dat
dwangvoedering niet schadelijk zou zijn voor de eenden: de dieren zouden geen acute of
chronische stress ondervinden, en volgens hen is de leververvetting geen pathologie,
maar onderdeel van een natuurlijk verschijnsel.75
Volgens de Franse dierenwelzijnsorganisatie ‘Stop Gavage’ wordt het onderzoek dat INRA
doet naar het welzijn van dieren in de foieRekenvoorbeeld: uitval tijdens
grasindustrie echter mede gefinancierd
opfok- versus dwangvoederperiode
door de foie-grasindustrie. 76 De Franse
Stel, op een foie-grasboerderij is plaats
krant, Le Figaro, schrijft op 21 december
voor 100 gedwangvoederde dieren. De
2006 over de INRA 77: “For sixty years, the
boer houdt bij het opgroeien rekening
public institute (INRA, WD) has been serving
met een uitval van 2,38%. Hij heeft dus
the interests of developing the agricultural
102,4 dieren in de opfok, waarvan er
industry, with widely recognized success.”
2,4 sterven, om uiteindelijk na 89
dagen 100 dieren te kunnen
In de gezaghebbende Franse krant, Le
dwangvoederen. Tijdens de
Monde (30 december 2006) 78 valt Robert
dwangvoederperiode van 12,8 dagen
Dantwer, een oud-medewerker van de INRA,
overlijdt gemiddeld nogmaals 2,29
de studies van zijn ex-collega’s af. Hij is –
procent van de dieren (2,3 stuks).
net als andere INRA-medewerkers –
coauteur van het EFSA-rapport. Over een
Omgerekend naar sterfgevallen per dag,
onderzoek van INRA dat geen stijging van
overlijden er in de opfokperiode dus
bepaalde stresshormonen vindt na
0,027 dieren per dag. Tijdens de
dwangvoedering, zegt Dantwer: “Dit is
dwangvoederperiode is dit 0,18:
pseudo-wetenschap en opportunistisch
ruwweg 6 keer zoveel.

onderzoek gedreven door onderzoekers die
zijn opgevoed in Animal Production. We
weten niet of het betreffende molecuul

Rodenburg et al (2005). Welfare of ducks in European duck husbandry systems. World’s poultry science journal. Vol 61,
pp 633-646 http://edepot.wur.nl/25488
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relevant is bij eenden die worden gedwangvoederd.” Verder parafraseert Le Monde: “Aan
de andere kant, zegt Dantwer, bestaat er een duidelijke indicator voor dierenwelzijn, een
die zijn collega’s vreemd genoeg negeren: sterftecijfers van de dieren. Terwijl de
gegevens wel beschikbaar zijn en van professionals afkomstig.”
Tegenover de onderzoekers van de INRA staan vele andere wetenschappers die zich wel
zorgen maken over het welzijn van de eenden en ganzen. Zij worden geciteerd in
verschillende rapporten van dierenwelzijnsorganisaties. Bijvoorbeeld in het rapport
‘Forced feeding – an inquiry into the welfare of ducks and geese kept for the production
of foie gras’ van Advocates for Animals en de WSPA. 79 Ook The Humane Society of the
United States (HSUS) heeft uitspraken verzameld van ‘vooraanstaande
welzijnswetenschappers en experts, waaronder dierenartsen die gedwangvoederde
vogels hebben onderzocht, of lijkschouwingen hebben gedaan’. In bijlage 1 is een aantal
van deze uitspraken terug te vinden. 80
Naast problemen door dwangvoederen en een vervette lever, is het welzijn van de dieren
ook op andere momenten in het geding. Zo worden bij de karkassen van de vogels
frequent botbreuken waargenomen, die waarschijnlijk een gevolg zijn van de wijze waarop
de vogels in – of onderweg naar – het slachthuis worden behandeld.81
Onderzoek toont bovendien aan dat toegang tot water en zwemmen voor de watervogels
even belangrijk is als toegang tot voedsel.82 Wanneer vogels in kleine kooien verblijven,
kunnen ze hun natuurlijke gedrag niet vertonen. Dit kan leiden tot stress.
De EFSA heeft ook kritiek op de individuele hokken waarin veel eenden worden gehouden
tijdens de dwangvoederperiode. Zie hiervoor de paragraaf ‘Over huisvesting tijdens
dwangvoederen’.
Hieronder wordt een aantal passages uit het EFSA Rapport aangehaald waaruit blijkt
welke gevolgen de productiewijze heeft voor het welzijn van de vogels. Daarbij is de
oorspronkelijke taal gehandhaafd om te voorkomen dat betekenis van tekst bij vertaling
onverhoopt verandert.
Het EFSA-rapport over het dwangvoederen:
Het dwangvoederen leidt tot onnodige stress bij de vogels. De vogels proberen de
persoon die hen dwangvoedert te vermijden en maken wegtrekkende bewegingen:

“The avoidance behaviour by most ducks and geese in pens during force
feeding observed by members of the working group indicates aversion to the
Forced Feeding - an inquitry into the welfare of ducks and geese kept for the production of foie gras (2000). Produced by
Advocated for Animals en WSPA http://www.wspa.dk/Images/FoieGrasReport_tcm10-2611.pdf.
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The Humane Society of the United States. Scientists and experts on force-feeding for foie gras production and duck and
Goose welfare. http://www.humanesociety.org/assets/pdfs/farm/hsus-scientists-and-experts-on-force-feeding-for-foie-grasproduction-and-duck-and-goose-welfare.pdf
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force feeding procedure. Ducks in cages had little opportunity to show
avoidance but sometimes moved their heads away from the person who was
about to force feed them.” 83

De lever van de vogels wordt door het dwangvoederen dusdanig groot, dat de vogels
hiervan ongemak ondervinden en niet meer rechtop en/of recht op hun poten kunnen
staan:

“Some experts of the working group observed on visits to fattening units that
legs of the force fed animals were pushed outwards, away from the mid-line
of the body so that they met the ground considerably further than is normal
and so that the leg could not be held vertically when the bird was standing or
walking and they conclude it was caused by the great expansion of the
liver.” 84

Afbeelding 3. Bron: Stop Gavage

Het weefsel van de slokdarm van de vogels is kwetsbaar. Doordat bij het dwangvoederen
de kokhalsreflex van de vogels wordt onderdrukt, hebben zij stress en raakt hun slokdarm
eerder beschadigd:

“The oropharyngeal area is particular sensitive and is physiologically adapted
to perform gag reflex in order to prevent fluids entering the trachea. Force
feeding will have to overcome this reflex and hence the birds may initially find
this distressing and injury may result.’ 85
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De vogels krijgen veel meer voedsel toegediend dan zij vrijwillig tot zich zouden nemen.
Wel 2 tot 3 maal de hoeveelheid die een vogel zou eten na 24 uur zonder voedsel te
hebben doorgebracht:

“The amount of food fed during each force feeding is considerably more than
normal intake and is the same as that recorded as being voluntarily eaten by
ducks after being deprived of food for 24 hours. However, as the procedure
is repeated 2-3 times a day, the quantity of energy rich food (maize) which
the birds are forced to ingest during the two or three weeks of force feeding
is much greater than that which the birds would eat voluntarily. If force
feeding is stopped, the birds greatly reduce their food intake for several
days.” 86

De grote hoeveelheden voedsel leidt tot meer vloeibare ontlasting, hijgen, en
temperatuurstijgingen:

“The large amount of food which is rapidly intubated during the force feeding
procedure leads to immediate oesophageal distension, increased heat and
panting, and production of semi liquid faeces.” 87

Het dwangvoederen leidt waarschijnlijk mede door leverfalen, temperatuurstress en
verwondingen tot sterftecijfers die tot 20 maal hoger liggen dan bij niet
gedwangvoederde soortgenoten:

“Surveys on mortality rates or losses during the two weeks of the force
feeding period were carried out in France, Belgium and Spain. The mortality
rate in force fed birds varies from 2% to 4% in the two week force feeding
period compared with around 0,2 in non force fed ducks. There is
considerable variation of the figures between farms, batches in the farms and
season. The precise causes of this mortality have not been documented but
are likely to included physical injury, heat stress and liver failure.” 88

Langere tijd dwangvoederen leidt wegens leverfalen vaak uiteindelijk tot de dood. Ten
gevolge van het dwangvoederen vermindert de functionaliteit van de lever:
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“There is some evidence indicating that if ducks or geese are force fed for
longer than that which occurs commercially, mortality can be very high,
largely as a consequence of the failure of liver function. Hence it is clear that
the steatosis and other effects of force feeding are lethal when the
procedures are continued. If force feeding is stopped and normal feeding
resumed, mortality rates return to normal. However, the mortality rate if the
steatosis is maintained at the level which occurs at the end of force feeding
is not known.” 89

Bovenstaande gevolgen van dwangvoederen tasten zondermeer het welzijn aan van de
vogels die het dwangvoederen ondergaan. Dat de vogels zich ten gevolge van het
dwangvoederen ziek zullen voelen wordt nogmaals bevestigd in een meer recent rapport
van Humane Society United States, waarin professor Ian Duncan, Emeritus Chair in
Animal Welfare aan de University van Guelph wordt geciteerd:

“Force feeding quickly results in birds that are obese and in a pathological
state, called hepatic lipidosis or fatty liver disease.
There is no doubt, that in this pathological state, the birds will feel very ill.”90

In het rapport van Humane Society United States wordt ook Christine Nicol geciteerd, zij
is professor in dierenwelzijn aan de School of Veterinary Science van de University of
Bristol:

“My view on the production of foie gras is clear and supported by biological
evidence. This practise causes unacceptable suffering to these animals. It
causes pain during and as a consequence of the force feeding, feelings of
malaise as the body struggles to cope with extreme nutrient imbalance, and
distress due to the forceful handling.
The most extreme distress is caused by loss of control of the birds’ most
basic homeostatic regulation mechanism as their hunger control system is
over-ridden.’ 91

Het EFSA-rapport over huisvesting tijdens dwangvoederen:
Sinds circa 25 jaar (10 jaar vóór het verschijnen van het EFSA rapport in 1998) verblijven
de vogels tijdens de periode van dwangvoederen in individuele kooien waarin zij niet of
89
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nauwelijks kunnen bewegen en geen mogelijkheid hebben hun natuurlijke gedrag te
vertonen:

“In the past 10 years, new housing systems have been developed for the
ducks. In those systems animals are kept in small individual cages, with wire
or plastic mesh floors. During the two weeks of the force feeding period the
small cages do not allow the animals to stand erect, turn around or flap
wings.” 92

“Ducks and geese are social animals. The housing systems for force fed
animals must interfere with their social behaviour but there is no information
about the extent of this or if abnormal behaviour such as feather pecking
might develop.”

“During the force feeding period, ducks and geese are sometimes kept in
near darkness except when being fed. This prevents normal investigatory
behaviour; tends to prevent normal exercise and results in poor welfare.” 93

Conclusie EFSA-rapport:
In de conclusie van het EFSA-rapport wordt de EC geadviseerd technieken te verbieden
die vermijdbaar lijden veroorzaken. De doelstellingen zijn, in volgorde van prioriteit:
a. Sterfte en sterftecijfers reduceren;
b. De mate van pijn en stress tijdens de productie verminderen;
c. Vogels hun natuurlijke gedrag kunnen laten uitvoeren.
Daarnaast zijn er in het EFSA-rapport de volgende specifieke aanbevelingen opgenomen:

a. No process should be used that results in an increase in liver size such
that its function is significantly modified or that it directly or indirectly
causes increased mortality, pain or distress to the animal.

b. No feeding procedure should be used that results in substantial
discomfort to animals, shown by aversion to the feeding procedure or
any other indicators of poor welfare in the birds. Automatic feeding
devices should not been used unless proved to be save to the birds
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c. The use of small individual cages for housing these birds should not be
permitted. Birds should be kept in social groups and be provided with
adequate water and light sufficient for normal behaviour. Birds should be
able to stretch their wings, preen themselves normally, walk and show
normal social interaction.94

In het EFSA-rapport wordt geconcludeerd
dat dwangvoederen en de individuele
kooien het welzijn van de vogels schaden.
In het EFSA-rapport staat daarom de
aanbeveling om zowel voor het
dwangvoederen als de individuele kooien
alternatieven te zoeken. Het houden van de
vogels in kleine individuele kooien moet
niet worden toegestaan. Om de
noodzakelijke veranderingen te stimuleren,
moeten consumenten en producenten
worden geïnformeerd over het effect dat
de foie-grasproductie op het welzijn van de
vogels heeft.

Minority Opinion - Dr D.J. Alexander
Although he endorsed the Report as a
well-balanced factual account of the
animal welfare aspects of the production
of foie gras, Dr Alexander was unable to
agree fully to the Recommendations
made. In his opinion, based on the
animal health and welfare data
presented in the Report, the only
recommendation that the Committee
can properly make is that force feeding
of ducks and geese should stop and that
this could best be achieved by the
prohibition of the production,
importation, distribution and sale of foie
gras. He agrees that should the
Commission decide that foie gras
production should continue, for example
due to the socioeconomic impacts
discussed in Chapter 6 of the Report,
then the recommendations in section
8.3.4 a-g should be enforced.

Opvallend is ook de laatste paragraaf van
het EFSA-rapport. Hierin neemt één van de
onderzoekers nadrukkelijk afstand van de
conclusie dat foie gras onder aangepaste
omstandigheden wel geproduceerd moet
kunnen worden. Hij is van mening dat op
basis van de gegevens over
diergezondheid en –welzijn “de enige
correct aanbeveling die de Commissie kan
maken is dat dwangvoedering van eenden
(bron: EFSA (1998), p. 69)
en ganzen moet stoppen, en dat dit het
best kan worden bereikt via een verbod op
productie, import, distributie en verkoop van foie gras”. (voor de letterlijke tekst, zie
kader: Minority opinion – Dr. D.J. Alexander).

3D. Aanbevelingen “Standing Committee” n.a.v. EFSA-rapport
Mede naar aanleiding van de bevindingen en conclusies van het hiervoor behandelde
EFSA-rapport heeft de Standing Committee of the European Convention for the protection
of animals kept for farming purposes, in 1999 een aantal belangrijke Aanbevelingen
gedaan. Deze commissie (The Standing Committee) is een commissie van de Raad van
Europa (dus niet van de EU), die is ingesteld bij de Europese Conventie (Conventie)
inzake de bescherming van landbouwhuisdieren. Bij deze Conventie uit 1976 zijn alle
94

EFSA (1998). Op.cit. http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/international/out17_en.pdf p. 67
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lidstaten van de Europese Unie individueel aangesloten; daarnaast is de Europese Unie
ook zelf partij.95 Deze deelname aan de Conventie was de voornaamste reden voor het
tot stand komen van Richtlijn 98/58 van de EU. 96 Zo staat in de 1e respectievelijke 4e
overweging van de Richtlijn 58/98/EG:

“Overwegende dat alle lidstaten de Europese Overeenkomst inzake de
bescherming van landbouwhuisdieren (hierna „de overeenkomst” te noemen)
hebben geratificeerd; dat ook de Gemeenschap deze overeenkomst bij
Besluit 78/923/EEG heeft goedgekeurd en haar akte van goedkeuring heeft
neergelegd”

“Overwegende dat de Gemeenschap tevens voorzieningen moet treffen voor
de uniforme toepassing van de overeenkomst en de bijbehorende
aanbevelingen, alsmede voor specifieke voorschriften betreffende de
toepassing van deze richtlijn;” 97

Daarnaast staat in artikel 5.1 van Richtlijn 58/98/EG:

“De Commissie dient bij de Raad de nodige voorstellen voor een uniforme
toepassing van de Europese Overeenkomst inzake de bescherming van
landbouwhuisdieren en, op basis van een wetenschappelijke evaluatie, de op
basis van die overeenkomst aangenomen aanbevelingen, alsmede de nodige
specifieke voorschriften in.”

Het bovenstaande brengt met zich mee dat de Europese Commissie een rol heeft ten
aanzien van de Aanbevelingen van de Standing Committee. Zij behoort bij de Raad van de
Europese Unie voorstellen in te dienen voor een uniforme toepassing daarvan.
Aanbevelingen van het Standing Committee hebben aldus een andere status dan
aanbevelingen die door een EU-orgaan worden gedaan. Deze laatste zijn volgens artikel
288 EU-Verdrag namelijk in principe niet verbindend, hebben met name een politieke
lading, dienen lidstaten voor te bereiden op toekomstige Europese wetgeving en dienen
door nationale rechters in overweging genomen te worden bij de oplossing van
geschillen. 61 98

Besluit van EU 78/923/EG: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31978D0923:EN:NOT
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Vgl. Richtlijn 98/58, (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998L0058:NL:NOT), eerste en
tweede overweging.
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Richtlijn 58/98/EG: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1998L0058:20030605:NL:PDF
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http://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_aanbeveling

Volgens het Europese Hof van Justitie (HvJ) dienen nationale rechters aanbevelingen daarnaast in aanmerking te nemen
bij de oplossing van geschillen: HvJ Grimaldi, C-322/88, 13 december 1989, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61988CJ0322:NL:PDF
98
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De Aanbevelingen van The Standing Committee moeten echter (door tussenkomst van de
Commissie) uniform worden toegepast en nageleefd door de lidstaten. Zij dienen te
worden beschouwd als een nadere uitwerking van de bepalingen in Richtlijn 58/98/EG.
De Aanbevelingen uit 1999 ((hierna afzonderlijk te noemen Aanbeveling en gezamenlijk
Aanbevelingen) zien specifiek op het welzijn van de:
•
•

Anas platyrhynchos ((gedomesticeerde) wilde eend);
Kruisingen van de Cairina moschata (muskuseend) en de (gedomesticeerde) wilde

•

eend;
De Anser anser f. domesticus (boerengans) en kruisingen van de boerengans met de
Anser cygnoides f. domesticus (Chinese knobbelgans)

Dit zijn de eenden en ganzen die gebruikt worden bij de productie van foie gras. De
Aanbevelingen zijn op 22 december 1999 van kracht geworden.
Bij de overwegingen van de Aanbeveling voor kruisingen van de muskuseend en de
(gedomesticeerde) wilde eend staat dat bepaalde aspecten van de foie-grasproductie niet
voldoen aan de vereisten van de Richtlijn 58/98/EG.
Daarnaast staat er dat verder onderzoek naar alternatieve productiemethoden wordt
aangemoedigd:

“ (…)Aware of the welfare problems connected to certain practises in the
production of foie gras which do not meet the requirements of the
Convention, and anxious to encourage research on welfare aspects and
alternative methods with a view to ensuring a further examination of this
question; mindful of the need, in the meantime, to solve the welfare problems
by modifying these practises (…):” 99

Relevant voor het dwangvoederen:

Article 16 (bij aanbevelingen Anas platyrhynchos = (gedomesticeerde) wilde
eend)
1. All ducks shall have appropriate access to adequate, nutritious, balanced
and hygienic feed each day and to adequate supplies of water of suitable
quality at all times. In the case of birds which have difficulty in feeding or
drinking, appropriate measures shall be taken in accordance with Article 8
paragraph 3.
2. Methods of feeding and feed additives which cause distress, injury
or disease to the ducks or may result in development of physical or
physiological conditions detrimental to their health and welfare shall
Council of Europe, Standing committee of the European convention for the protection of animals kept for farming
purposes. 42nd meeting, 7 december 2011. Overweging 8 https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=261425
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not be permitted.
3. Sudden changes in the type or quantity of feed and feeding procedures
shall be avoided except in case of emergency.
This shall not apply in the case of therapeutic or prophylactic treatment
administered on the instructions of a veterinarian.

Bovenstaand artikel is ook opgenomen bij de Aanbeveling voor de muskuseend en
kruisingen van de muskuseend en de (gedomesticeerde) wilde eend (aldaar opgenomen in
artikel 17).
In dit artikel staat dus niet alleen iets over de wijze waarop er wordt gevoederd (waarbij
wijzen van voeden die ongemak, verwonding of ziekte opleveren expliciet worden
verboden), maar ook over de kwaliteit van het voedsel, de beschikbaarheid en wijzigingen
in soort en hoeveelheden van voedsel.
Bij de Aanbeveling voor de muskuseend en kruisingen van de muskuseend en de
(gedomesticeerde) wilde eend is voorts nog opgenomen:

Article 24
1. Countries allowing foie gras production shall encourage research on its
welfare aspects and on alternative methods which do not include gavage.
2. Until new scientific evidence on alternative methods and their
welfare aspects is available, the production of foie gras shall be
carried out only where it is current practice and then only in accordance
with standards laid down in domestic law.
In any case, the competent authorities shall monitor this type of production to
ensure the implementation of the provisions of the Recommendation.
3. The Standing Committee shall be informed annually of the results obtained
and measures taken to improve housing and management procedures and
control production.

Foie gras mag dus alleen daar geproduceerd worden waar het ‘current practise’ is. Wat
er precies onder ‘current practise’ wordt verstaan is niet duidelijk: heeft dit betrekking op
landen, regio’s of zelfs boerderijen? In dit laatste geval zouden er ook geen nieuwe
producenten meer bij kunnen komen.
In de Aanbeveling voor de boerengans en kruisingen van de boerengans met de Chinese
knobbelgans is in artikel 25 eveneens opgenomen dat foie gras alleen daar mag worden
geproduceerd waar het ‘current practise’ is.
Omdat in 1999, toen de Aanbevelingen werden gedaan, geen foie gras werd
geproduceerd in Nederland sterkt deze Aanbeveling de aanname dat het produceren van
foie gras (met dwangvoederen) in Nederland verboden is.
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Relevant voor de huisvesting
Over de huisvesting van de vogels zijn zeer uitvoerige Aanbevelingen gedaan door de
Standing Committee of the European Convention for the protection of animals kept for
farming purposes:

Article 10 (bij Aanbeveling voor de (gedomesticeerde) wilde eend) 62
The design, construction and maintenance of enclosures, buildings and
equipment for ducks shall be such that they:
- allow the fulfilment of essential biological requirements of ducks, in
particular in respect of water, and the maintenance of good health;
- avoid barren environments;
- do not cause traumatic injuries to the birds;
- limit the risk of disease, disorders manifested by behavioural changes,
injuries caused by birds to each other and, as far as possible, contamination
of the birds by bad water quality;
- avoid sharp corners, projections and materials which may be harmful to the
birds;
- provide protection from predators and adverse weather conditions, and, as
far as possible, from rodents and wild birds;
- allow for easy maintenance of good conditions of hygiene, air and water
quality;
- allow, without difficulty, a thorough inspection of all birds;
- facilitate management of the birds.
2. Access to an outside run and water for bathing is necessary for
ducks, as water birds, to fulfil their biological requirements. Where
such access is not possible, the ducks must be provided with water
facilities sufficient in number and so designed to allow water to cover
the head and be taken up by the beak so that the duck can shake
water over the body without difficulty. The ducks should be allowed to
dip their heads under water.
3. Water facilities should be constructed over a well drained area and shall
always be kept clean.
4. Feeding and watering equipment shall be designed, constructed, placed,
operated and maintained in such a way that:
- it minimises contamination of food and water;
- all birds have sufficient access to it to avoid undue competition between
individuals;
- it does not cause or result in injury to birds;
- it operates in all weather conditions;
- the provision of water and the overall consumption of feed can be
controlled.
5. Young ducks must have free access to shelter at all times and all ducks
shall have access to shelter against adverse weather conditions. Buildings in
62

De Aanbevelingen zijn te raadplegen via https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=261425
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which birds are confined shall be constructed and maintained in such a way
as to minimise any risk of fire. Materials should be fire resistant or treated
with flame retardants; all appropriate measures shall be taken to allow for
immediate action in order to protect birds, e.g. installing an alarm system
and elaborating an evacuation plan for the birds. Electrical equipment and
wiring shall be well maintained.
6. Where ducks are housed, floors shall be of a suitable design and
material and not cause discomfort, distress or injury to the birds. The
floor shall include an area sufficient to enable all birds to rest
simultaneously and covered with an appropriate bedding material.
7. Housing systems for ducks shall allow the birds to:
- stand with a normal posture,
- turn around without difficulty,
- defecate showing normal movements,
- flap the wings,
- show normal preening movements,
- perform normal social interactions,
- carry out normal feeding and drinking movements.
These requirements shall apply for new accommodation or when existing
ones are replaced, from 31st December 2004.
All accommodation shall fulfil these requirements by 31st December
2010.
In the meantime, Contracting Parties concerned by this production should
encourage replacement of existing accommodation not fulfilling these
requirements.
8. In the case of ducks kept for breeding, an adequate number of nesting
facilities of a suitable design and size shall be available.
Nest boxes and resting areas shall not be so high above floor level that birds
have difficulty or risk injury in using them.

Op basis van bovenstaande artikel wordt duidelijk dat The Standing Committee aanbeveelt
dat de individuele kooien die volgens het EFSA-rapport begin jaren ‘90 zijn
geïntroduceerd, niet meer gebruikt worden. Vogels moeten volgens de Aanbevelingen
namelijk de ruimte hebben om te bewegen, hun vleugels uit te slaan, zich om te draaien
en rechtop te kunnen staan. De vogels hebben toegang tot water nodig en de vloer
waarop zij staan moet geschikt zijn om op te rusten.
Voor de muskuseend en kruisingen van de muskuseend en de (gedomesticeerde) wilde
eend is bovenstaand artikel nagenoeg identiek opgenomen. Opmerkelijk is wel dat de
genoemde deadline van 31 december 2010 niet is opgenomen, maar wel in lid 7
(hieronder) is bepaald dat individuele kooien niet zijn toegestaan en huidige huisvesting
vanaf het moment dat deze vervangen wordt, moet voldoen aan eisen als gesteld in
Aanbeveling:
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Article 11 (Bij aanbevelingen muskuseend en kruisingen van de muskuseend
en de (gedomesticeerde)wilde eend)
7. Ducks shall not be kept in individual cages.
Exceptionally, breeding birds may be kept in cages as part of special testing
programmes, provided that the cage allow for the needs of the animal to be
met. Where current cages do not allow for the needs of the birds to be
fulfilled, they can only be permitted until they are worn out, or become
otherwise useless.

Voor de boerengans en kruisingen van de boerengans met de Chinese knobbelgans is
een soortgelijke Aanbeveling gedaan, zij het dat individuele kooien niet expliciet worden
verboden en er voorts geen deadlines zijn opgenomen.
Kort gezegd schrijven de Aanbevelingen voor dat:
•

•

•

Per 1 januari 2011, of zoveel eerder als bestaande huisvesting vervangen wordt, de
kooien voor de vogels gehouden voor foie gras zo aangepast dienen te zijn dat de
vogels kunnen bewegen, omdraaien, rechtop staan en hun vleugels kunnen strekken.
De bodem moet zodanig zijn dat de vogels er op kunnen rusten (geen metalen
roosters).
Er onderzoek dient te worden gedaan naar alternatieven voor dwangvoederen
(gavage). Foie gras mag alleen nog worden geproduceerd waar het ‘current practise’
is en in overeenstemming met nationaal recht.
Wijze van toediening, kwaliteit en hoeveelheid van voeding, die ongemak, stress en
ziekten bij de vogels veroorzaken, of schadelijk zijn voor het welzijn van de vogels zijn
niet toegestaan.

Op basis van de Aanbevelingen van The Standing Committee kan worden geconcludeerd
dat de individuele kooien en het dwangvoederen afgeschaft moeten worden om overeen
te stemmen met de Aanbevelingen en Richtlijn 58/98/EG.
Niet staat aangegeven wie dient te zorgen dat onderzoek wordt gedaan naar
alternatieven voor dwangvoederen en hoe onderzoek moet worden gedaan c.q. welk
onderzoek volstaat.
Volgens de Aanbevelingen moet de productie van foie gras worden beperkt tot daar waar
het ‘current practise’ is. Ook in dit geval is niet duidelijk hoever deze beperking reikt en of
deze van toepassing is op lidstaten, regio’s/provincies of foie-grasboerderijen.
In elk van de drie Aanbevelingen, is een artikel 25 opgenomen waarin staat:

“These Recommendations shall be reviewed within 5 years of coming into
force, and, if appropriate, amended in particular according to any new
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scientific knowledge, in particular in respect of the provision of water and to
stocking densities, which becomes available.”

Niet duidelijk is waarom er verschil is in de Aanbevelingen die voor de drie verschillende
vogelsoorten zijn gedaan.

3E. (niet) Opvolging Aanbevelingen
Of en hoe de Aanbevelingen sinds 1999 elke vijf jaar zijn geëvalueerd of aangepast aan
de hand van nieuw wetenschappelijk onderzoek is niet duidelijk De thans geldende
Aanbevelingen geven geen blijk van wijzigingen sinds 1999. In Hoofdstuk 4A. zal blijken
dat de EC tot nu toe geen opvolging heeft gegeven aan de Aanbeveling tot het doen van
onderzoek naar alternatieven voor het dwangvoederen. Ten aanzien van de in
bovenstaande samenvatting als laatst genoemde Aanbeveling, die bepaalt dat
dwangvoederen (het niet toestaan van voederen dat door wijze van toediening, kwaliteit of
hoeveelheid ongemak, stress, ziekten of schade aan het welzijn veroorzaakten) niet is
toegestaan, heeft de Commissie hoegenaamd niets gedaan. Dit, terwijl dit toch een
Aanbeveling is waarvan moet worden geconstateerd dat deze bij de Foie Grasproductie
op grote schaal wordt overtreden.
Hieronder is per foie-grasproducerend land in Europa aangegeven hoe het staat met de
opvolging van de Aanbevelingen.
Frankrijk
Volgens Stop Gavage, onderdeel van de Franse dierenwelzijnsorganisatie L214, heeft er
in Frankrijk de afgelopen jaren geen onderzoek plaatsgevonden om de welzijnsaspecten
voor de vogels gehouden voor foie gras te verbeteren. In Frankrijk is in 2005 zelfs nog
een wet aangenomen waarin dwangvoederen als specifieke eis voor de productie van foie
gras staat opgenomen (zie Hoofdstuk 2 onder Frankrijk). Dit om grootschalige foie gras
productie – met dwangvoederen – zo veel mogelijk veilig te stellen voor (toekomstige)
Europese wetgeving die dwangvoederen of foie-grasproductie verbiedt of gaat verbieden.
Onderzoek naar de welzijnseffecten van dwangvoedering zijn – voor zover bekend –met
name uitgevoerd door wetenschappers van de Franse onderzoeksinstelling INRA. Zoals
vermeldt in hoofdstuk 3C wordt er openlijk aan de onafhankelijkheid van dit
onderzoeksinstituut getwijfeld, omdat de onderzoeken die zij uitvoeren naar de
productiewijze van foie gras mede zouden worden gefinancierd door de foie-grasindustrie
en er dus sprake is van belangenverstrengeling 100.
Van oudsher wordt foie gras vooral geproduceerd in het zuidwesten van Frankrijk. De
afgelopen 20-25 jaar, is daar het westen van Frankrijk bijgekomen. 101 Er komen nog

Stop Gavage (2007). French scientists to the rescue of foie gras: a bit of science, a lot of bad faith – the foie gras
industry funds scientific publications to help defend its practice of force-feeding birds. http://www.l214.com/fichiers/docsfoie-gras/INRA-foie-gras-EN.pdf
100
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EFSA (1998). Op.cit., http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/international/out17_en.pdf p. 17
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steeds nieuwe foie gras boerderijen bij. 102 Dit lijkt niet verenigbaar met de Aanbevelingen
waarin staat dat de productie van foie gras alleen is toegestaan waar het ‘currently
practised’ is; het dwangvoederen is nog aan de orde van de dag en de vogels worden
grotendeels nog in individuele kooien gehouden. 103, 104
In oktober 2012 hebben de dierenwelzijnsorganisaties Compassion in World Farming
(CIWF), Four Paws International, Humane Society International (HSUS), L214 and World
Society for the Protection of Animals (WSPA) een klacht ingediend bij de Europese
Commissie (EC) 105. In hun klacht stellen zij dat Frankrijk en Hongarije voor wat betreft de
Aanbevelingen gedaan voor de muskuseend en kruisingen van de muskuseend en de
wilde eend de deadline van 1 januari 2011 om individuele kooien vervangen te hebben,
niet hebben gehaald en dat dwangvoederen in strijd is met Richtlijn 58/98/EG. De klacht
wordt mede onderbouwd door een verwijzing naar artikel 13 van het Verdrag betreffende
de werking van de Europese Unie (EU-Verdrag). In dit artikel staat dat de EU bij het
vaststellen van onder meer het landbouwbeleid rekening moet houden met het welzijn van
dieren ‘als wezens met gevoel’ (zie hoofdstuk 3).
Opmerkelijk is dat de EC in haar reactie aangeeft dat met Frankrijk afwijkende afspraken
zijn gemaakt en de deadline in de Aanbevelingen 5 jaar is uitgesteld.106 Dit is
merkwaardig omdat de Aanbevelingen, zoals in Hoofdstuk 4B zal blijken, in samenspraak
en met goedkeuring van lidstaten zijn opgesteld. De EC stelt verder dat zij ervan op de
hoogte is dat bepaalde aspecten van de foie-grasproductie schadelijk zijn voor het welzijn
van dieren en dat de EC lidstaten actief motiveert om te voldoen aan EU-vereisten:

Een voorbeeld van een recente boerderij is La ferme des delices Marquise: http://www.lafermedesdelicesmarquise.com/la-ferme/
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Sud Ouest – 6 oktober 2012. Ensemble, ils créent une filière gras 100% locale. Auteur: Thierry Dumas. Quote: « Il
faudra passer aux cages collectives pour le gavage des canards. Cela nécessite un renouvellement des sites de
production, puisque seulement 20 % des cages sont déjà conformes aux nouvelles exigences », explique Philippe Manry,
directeur de Sanders Périgord. http://www.sudouest.fr/2012/10/06/ensemble-ils-creent-une-filiere-gras-100-locale841847-1980.php Geraadpleegd op 30 oktober 2013. Over Sanders Périgord: (..) trois grandes sociétés du Sarladais
(Sanders Périgord, Valette et Sarlat Périgord foie gras), spécialistes de la filière « palmipèdes à foie gras ».
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Azard (2006) Resultats technico-economiques del eleveurs et gaveurs de palmipedes a foie gras en 2005 - programme
renapalm. 7emes Journées de la recherche sur les palmipèdes à foie gras, Arcachon, 18 et 19 octobre 2006. Pp219-222
http://www.journees-de-la-rechercheavicole.org/JRFG/Contenu/Archives/7JRFG/TechniqueSystemeetEconomie/219AZARD.pdf
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Complaint with the commission of the European Communities against France and Hungary for infringement: - directive
98/58/EC on the protection of animals kept for farming purposes; -Recommendation concerning Muscovy ducks and
hybrids of Muscovy and domestic ducks. Door: Four paws, Compassion in world farming, Humane society international,
World society for the protection of animals, L214. http://www.l214.com/fichiers/docs-foie-gras/2012-plainte.pdf
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106
Brief van de EC. European commission – health and consumers directorate-general. Ref.Ares(2013)25482 –
10/01/2013 http://www.l214.com/fichiers/docs-foie-gras/2013-EC-reply.pdf Letterlijke quote uit de brief van de EC:

Please note that we have in 2010 agreed with French authorities that they would ensure transition to a new cage system till
2015. In the spirit of sincere co-operation enshrined in the Treaties we cannot change our stance unless the agreed actions
are not implemented, i.e. no provisions are made in France to implement and enforce the ban on individual cages.
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“Please be assured that the Commission is aware of the impact of force
feeding may have on the welfare of animals and is encouraging actively
Member States to comply with EU requirements.”107

De EC stelt voorts bij Frankrijk en Hongarije te zullen informeren hoe de foiegrasproductie daar nu verloopt en in hoeverre er individuele kooien worden gebruikt en
onderzoek is gedaan naar alternatieven voor dwangvoederen. Wat het actief motiveren
behelst en wat er is gebleken uit de navraag van de
status in Frankrijk en Hongarije, is nog niet bekend.
De dierenwelzijnsorganisaties hebben de EC in juli
2013 schriftelijk vervolgvragen gesteld. 108
Hoewel individuele kooien bij enkele foiegrasboerderijen misschien al zijn afgeschaft en
vervangen, betekent dit niet automatisch dat het
welzijn van de vogels gewaarborgd is. Zo staan er op
Afbeelding 4:
Bron:http://paquerette2.files.wordpress. de website van Stop Gavage beelden van vogels die
com/
niet in individuele kooien maar in groepskooien
worden gehouden.109 Op deze beelden is te zien dat
op het moment van dwangvoederen er een geautomatiseerd hekwerk naar beneden wordt
gelaten waartussen de vogels worden vastgeklemd. Ook is te zien dat de vleugels klem
kunnen komen te zitten. Daarnaast hebben ook de getoonde kooien nog altijd draadstalen
vloeren terwijl in de Aanbevelingen staat opgenomen dat de vloer een gedeelte moet
hebben waar de vogels op kunnen rusten ‘covered with an appropriate bedding
material’. 110
Hongarije
Zoals uit de hiervoor omschreven klacht bij de EC van de dierenwelzijnsorganisaties
blijkt 111, voldoen de meeste foie-grasboerderijen in Hongarije niet aan de Aanbevelingen.
Vaak wordt er nog gebruik gemaakt van individuele kooien. Zo staat op pagina 6 van de
klacht te lezen:

“Single cages are still common in the Hungarian foie gras production. Some
farms, especially big ones, are using single cages. In smaller farms single
cages are used to take advantage of the least available space: they may be
Complaint with the commission of the European Communities against France and Hungary for infringement. Op. cit.
http://www.l214.com/fichiers/docs-foie-gras/2012-plainte.pdf
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Brief van Four paws, Compassion in world farming, Humane society international, World society for the protection of
animals, L214 aan European commission – health and consumers directorate-general (8 juli 2013).
http://www.l214.com/fichiers/docs-foie-gras/20130708-force-feeding-and-cages.pdf
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http://animaux.l214.com/foie-gras/enquete-2012/cages-collectives
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Zie bijvoorbeeld punt 6 bij artikel 10 Aanbevelingen wilde eend op pagina 21 van dit onderzoek.

Complaint with the commission of the European Communities against France and Hungary for infringement: - directive
98/58/EC on the protection of animals kept for farming purposes; -Recommendation concerning Muscovy ducks and
hybrids of Muscovy and domestic ducks. Door: Four paws, Compassion in world farming, Humane society international,
World society for the protection of animals, L214. http://www.l214.com/fichiers/docs-foie-gras/2012-plainte.pdf

111

36

placed in between group cages or in some part of the shed. Even after
renovation, farms didnt changed [sic] the single cages. Old single cages were
replaced by new ones in the last 4 years.”

In de klacht bij de EC is een drietal foie-grasboerderijen ter onderbouwing aangehaald.
Een boerderij die in 2005 en 2008 de huisvesting heeft vervangen, zou toen in strijd met
de Aanbevelingen wederom individuele kooien hebben geplaatst. 112 In haar reactie op de
klacht geeft de EC aan bij Hongarije navraag te doen naar de status van de foiegrasproductie aldaar. 113
Voor wat betreft de huisvesting van vogels bij de productie van foie gras is interessant
dat metalen vloeren bij kooien verboden zijn volgens de Hongaarse wet. 114
België
In België vindt dwangvoederen nog steeds plaats. Van de Aanbevelingen is wel de
afschaffing van individuele kooien overgenomen. Volgens Stop Gavage zouden Belgische
autoriteiten hebben medegedeeld dat alle foie-grasboerderijen in België inmiddels
groepshuisvesting gebruiken.
Volgens Gaia heeft in Wallonië een lokale landbouwminister het initiatief genomen om ook
de aanbeveling om dwangvoederen te verbieden overgenomen.
Hiernaast heeft Gaia heeft het Ministerie van Volksgezondheid onlangs verzocht in kaart te
brengen welke onderzoeken en rapporten er over foie gras zijn om na te gaan of een
verbod op dwangvoederen kan worden gerealiseerd.
Spanje en Bulgarije
Gegevens over de opvolging die men in Spanje en Bulgarije aan Richtlijn 58/98/EG en de
Aanbevelingen heeft gedaan, zijn (nog) niet bekend.

Complaint with the commission of the European Communities against France and Hungary for infringement. Op. cit.
http://www.l214.com/fichiers/docs-foie-gras/2012-plainte.pdf p.7
112

113
Brief van de EC. European commission – health and consumers directorate-general. Ref.Ares(2013)25482 –
10/01/2013 http://www.l214.com/fichiers/docs-foie-gras/2013-EC-reply.pdf
114

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900032.FVM
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4. Juridische kaders bij foie gras
Bij de productie van foie gras worden de vogels gedwangvoederd en ten dele nog in
kleine (individuele) kooien gehouden115, 116, 117 met niet tot nauwelijks bewegingsruimte. De
kooien hebben vaak draadstalen vloeren.118 Omdat de productiewijze niet conform de
eisen is als gesteld in Richtlijn 58/98/EG, zijn voor het houden van vogels voor de
productie van foie gras al in 1999 Aanbevelingen gedaan door de Standing Committee of
the European Convention for the protection of animals kept for farming purposes. De
Aanbevelingen zien met name op betere huisvesting en alternatieven voor
dwangvoederen. Volgens de Aanbevelingen moet de foie-grasproductie bovendien
beperkt blijven tot regio’s waar het ‘current practise’ is.
Zoals uit hoofdstuk 3D blijkt, worden de Aanbevelingen tot op heden niet, dan wel
onvoldoende, nageleefd.
Nederland heeft Richtlijn 58/98/EG vrijwel letterlijk overgenomen en geïmplementeerd in
het Besluit Welzijn Productiedieren. 119 Op basis hiervan zijn er sterke argumenten om te
stellen dat dwangvoederen in Nederland niet is toegestaan.
Om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor een Nederlands import- of
handelsverbod, moet worden gekeken aan welke regelgeving Nederland gebonden is,
zodat kan worden nagegaan hoe in Europa en de rest van de wereld zou worden
gereageerd op een importverbod. In Europa is de Europese Commissie (EC) het orgaan
dat toeziet op naleving van Europese wetgeving en voorstellen kan doen voor nieuwe
regelgeving. In paragraaf B van dit hoofdstuk wordt daarom aandacht besteed aan vragen
over foie gras en de strijdigheid van de productie met Richtlijn 58/98/EG die
Europarlementariërs aan de EC hebben gesteld – en de antwoorden hierop van de EC.

4A. EU-Verdrag
Nederland maakt deel uit van de Europese Unie. Binnen de Europese Unie geldt er vrij
verkeer van goederen. Dit betekent dat foie gras die rechtmatig in een lidstaat door
middel van dwangvoederen is geproduceerd, in beginsel zonder belemmeringen naar

Sud Ouest – 6 oktober 2012. Ensemble, ils créent une filière gras 100% locale. Auteur: Thierry Dumas. Quote: « Il
faudra passer aux cages collectives pour le gavage des canards. Cela nécessite un renouvellement des sites de
production, puisque seulement 20 % des cages sont déjà conformes aux nouvelles exigences », explique Philippe Manry,
directeur de Sanders Périgord. http://www.sudouest.fr/2012/10/06/ensemble-ils-creent-une-filiere-gras-100-locale841847-1980.php Geraadpleegd op 30 oktober 2013. Over Sanders Périgord: (..) trois grandes sociétés du Sarladais
(Sanders Périgord, Valette et Sarlat Périgord foie gras), spécialistes de la filière « palmipèdes à foie gras ».
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EFSA (1998). Op.cit., http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/international/out17_en.pdf

Azard (2006) Resultats technico-economiques del eleveurs et gaveurs de palmipedes a foie gras en 2005 - programme
renapalm. 7emes Journées de la recherche sur les palmipèdes à foie gras, Arcachon, 18 et 19 octobre 2006. Pp219-222
http://www.journees-de-la-rechercheavicole.org/JRFG/Contenu/Archives/7JRFG/TechniqueSystemeetEconomie/219AZARD.pdf
117

118

EFSA (1998). Op.cit., http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/international/out17_en.pdf p. 67

Overheidsinformatie, wet-en regelgeving, Besluit welzijn productiedieren, geldig op 13-05-2013.
http://wetten.overheid.nl/BWBR0010986/geldigheidsdatum_13-05-2013
119
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andere lidstaten, waaronder Nederland, moet kunnen worden geëxporteerd. Dit blijkt uit
artikel 28 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (EU-Verdrag):

Artikel 28
De Unie omvat een douane-unie welke zich uitstrekt over het gehele
goederenverkeer en welke zowel het verbod medebrengt van in- en
uitvoerrechten en van alle heffingen van gelijke werking in het verkeer tussen
de lidstaten onderling als de invoering van een gemeenschappelijk
douanetarief voor hun betrekkingen met derde landen.

Ten gevolge van bovenstaand artikel kan Nederland de import van foie gras, die in andere
lidstaten volgens de aldaar geldende nationale wetgeving is geproduceerd, in beginsel
niet verbieden of beperken. Ook als foie gras vanuit bijvoorbeeld China rechtmatig in
Frankrijk wordt geïmporteerd, kan daarna zonder belemmeringen naar Nederland worden
vervoerd. Dat laatste blijkt uit het hieronder weergegeven artikel 29 van het EG Verdrag.

Artikel 29
Als zich bevindend in het vrije verkeer in een lidstaat worden beschouwd: de
producten uit derde landen waarvoor in genoemde staat de
invoerformaliteiten zijn verricht en de verschuldigde douanerechten en
heffingen van gelijke werking zijn voldaan en waarvoor geen gehele of
gedeeltelijke teruggave van die rechten en heffingen is verleend.

Uit voorgaande hoofdstukken van dit onderzoek is echter gebleken dat bepaalde
aspecten van de productie van foie gras in strijd geacht moeten worden met Richtlijn
58/98/EG. Daarnaast lijken foie-grasproducerende lidstaten en de EU zelf de
Aanbevelingen van The Standing Committee niet te volgen, o.a. door de productie niet tot
de gebruikelijke regio’s te beperken, althans is niet duidelijk of lidstaten bepaalde
maatregelen hebben genomen om de foie-grasproductie te beperken tot regio’s waar het
‘current practise’ is. Ook is geen onderzoek gedaan naar alternatieven voor
dwangvoedering en worden individuele kooien nog op zeer grote schaal gebruikt.
Gebleken is derhalve dat de Aanbevelingen, ruim 13 jaar nadat deze zijn aangenomen,
nog nauwelijks tot de beoogde resultaten hebben geleid, namelijk foie-grasproductie in
overeenstemming met Richtlijn 58/98/EG:

Artikel 3
De lidstaten zorgen er voor dat de eigenaar of houder alle passende
maatregelen treft om het welzijn van dieren te verzekeren en te waarborgen
dat de dieren niet onnodig aan pijn of leed worden blootgesteld en dat
hen geen onnodig letsel wordt toegebracht.
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Bijlagen bij Richtlijn 58/98/EG
7. De bewegingsvrijheid die past bij het dier, met inachtneming van de
soort en overeenkomstig de bestaande ervaring en de wetenschappelijke
kennis, mag niet op zodanige wijze worden beperkt dat het dier daardoor
onnodig lijden of letsel wordt toegebracht.
14. De dieren moeten een toereikende hoeveelheid gezond en voor de
soort en leeftijd geschikt voeder krijgen zodat zij in goede gezondheid blijven
en aan hun voedingsbehoeften voldaan wordt. Het toegediende voeder en
drinken en de wijze van toediening mogen de dieren geen onnodig lijden
of letsel toebrengen.

Dwangvoederen is niet noodzakelijk om met foie gras vergelijkbare producten te
produceren (Zie Hoofdstuk 2 onder België en Spanje). Bij eenden kan zonder
dwangvoederen dan alleen niet het gewicht van 300 gram worden bereikt. Dit komt
mogelijk omdat de eendensoort of kruising die wordt gebruikt van nature niet migreert,
een periode waarbij van nature een lichte vervetting van het lichaam optreedt.
Dwangvoederen wordt derhalve ingezet om gedurende het hele jaar eenden- en
ganzenlevers te kunnen produceren die het vastgestelde minimum gewicht van 300
respectievelijk 400 gram bereiken. Bestreden kan worden dat dwangvoederen daarmee
als ‘noodzakelijk’ of ‘nodig’ moet worden aangemerkt en dat het vastgestelde doel van
300 respectievelijk 400 gram de middelen, het dwangvoederen in strijd met Richtlijn
58/98/EG, heiligt.
Mede vanwege de niet-naleving van Richtlijn 58/98/EG en de Aanbevelingen door foiegras-producerende lidstaten, zou Nederland een beroep kunnen doen op artikel 36 EUVerdrag 120 en de import van producten geproduceerd met dwangvoederen kunnen
verbieden of beperken. De rechtvaardiging zou dan kunnen worden gevonden in de
bescherming van de gezondheid en het leven van dieren. Hieronder wordt deze optie
verder uitgediept.
Verbod gerechtvaardigd uit hoofde van bescherming van de gezondheid en het
leven van dieren
Artikel 36 maakt het voor lidstaten mogelijk een verbod uit te vaardigen indien het verbod
gerechtvaardigd is uit hoofde van bescherming van de gezondheid en het leven van
dieren:

Artikel 36
De bepalingen van de artikelen 34 en 35 121 vormen geen beletsel voor
verboden of beperkingen van invoer, uitvoer of doorvoer, welke
120

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:nl:PDF

In artikel 34 en 35 waar naar verwezen wordt in artikel 36 EU-Verdrag staat dat kwantitatieve in/uitvoer beperkingen
tussen lidstaten niet zijn toegestaan: Kwantitatieve invoerbeperkingen en uitvoerbeperkingen en alle maatregelen van gelijke
werking zijn tussen de lidstaten verboden. Dit houdt in dat Nederland bijvoorbeeld niet kan bepalen dat er maximaal 1000
kg foie gras per jaar mag worden geïmporteerd.
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gerechtvaardigd zijn uit hoofde van bescherming van de openbare
zedelijkheid, de openbare orde, de openbare veiligheid, de gezondheid en
het leven van personen, dieren of planten, het nationaal artistiek
historisch en archeologisch bezit of uit hoofde van bescherming van de
industriële en commerciële eigendom. Deze verboden of beperkingen mogen
echter geen middel tot willekeurige discriminatie noch een verkapte
beperking van de handel tussen de lidstaten vormen.

In dit kader is van belang wanneer precies sprake is van een gerechtvaardigd verbod en
wanneer een verbod ingevoerd met beroep op bovenstaande artikel 36 als
gerechtvaardigd wordt aangemerkt. In Hoofdstuk 4C, van dit onderzoek wordt nader stil
gestaan bij relevante jurisprudentie ter zake.
Artikel 13 EU-Verdrag: Dierenwelzijn
In hoofdstuk 3D werd de door diverse dierenwelzijnsorganisaties in 2012 ingediende
klacht bij de EC al kort behandeld. 122 De dierenwelzijnsorganisaties stellen dat Frankrijk en
Hongarije Richtlijn 58/98/EG en de gedane Aanbevelingen niet naleven doordat er bij de
productie van foie gras nog steeds individuele kooien en dwangvoederen worden
gebruikt. De dierenwelzijnsorganisaties hebben hun klacht kracht bijgezet door te
verwijzen naar artikel 13 EU-Verdrag:

Artikel 13
Bij het formuleren en uitvoeren van het beleid van de Unie op het gebied van
landbouw, visserij, vervoer, interne markt en onderzoek, technologische
ontwikkeling en de ruimte, houden de Unie en de lidstaten ten volle rekening
met hetgeen vereist is voor het welzijn van dieren als wezens met
gevoel, onder eerbiediging van de wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen en gebruiken van de lidstaten met betrekking tot met
name godsdienstige riten, culturele tradities en regionaal erfgoed.

In haar reactie op voornoemde klacht van de dierenwelzijnsorganisaties geeft de EC aan
dat dierenwelzijn geen doel van het artikel 13 is, maar een overweging welke afgewogen
moet worden tegen andere beleidsdoelen. Daarbij wordt door de EC verwezen naar
artikel 39 van EU-Verdrag (voor Artikel 39, zie kader ‘Artikel 39’ hieronder):

“As indicated in Article 13 TFEU4 animal welfare is not as such an objective
of the Treaties but a legitimate consideration that has to be balanced with
other particular policy objectives. The aspects of customs and cultural
traditions of Member States are explicitly named as assessment criteria in
Article 13 TFEU. In addition, we also have to consider the objective of
Complaint with the commission of the European Communities against France and Hungary for infringement. Op.cit.
http://www.l214.com/fichiers/docs-foie-gras/2012-plainte.pdf
122

41

common agricultural policies and in particular "the need to effect the
appropriate adjustments by degrees as stated in Article 39 Paragraph 2 lit. b)
TFEU. Article 39 Paragraph 2 TFEU reads (emphasis added):
"2. In working out the common agricultural policy and the special methods for
its application, account shall be taken of:
(a) the particular nature of agricultural activity, which results from the social
structure of agriculture and from structural and natural disparities between
the various agricultural regions;
(b) the need to effect the appropriate adjustments by degrees;
(c) the fact that in the Member States agriculture constitutes a sector closely
linked with the economy as a whole.” 123

Artikel 39
1. Het gemeenschappelijk landbouwbeleid heeft ten doel:
a) de productiviteit van de landbouw te doen toenemen door de technische
vooruitgang te bevorderen en door zowel de rationele ontwikkeling van de
landbouwproductie als een optimaal gebruik van de productiefactoren, met
name de arbeidskrachten, te verzekeren;
b) aldus de landbouwbevolking een redelijke levensstandaard te verzekeren,
met name door de verhoging van het hoofdelijk inkomen van hen die in de
landbouw werkzaam zijn;
c) de markten te stabiliseren;
d) de voorziening veilig te stellen;
e) redelijke prijzen bij de levering aan verbruikers te verzekeren.
2. Bij het tot stand brengen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en
van de daarvoor te treffen bijzondere voorzieningen zal rekening gehouden
worden met:
a) de bijzondere aard van het landbouwbedrijf, welke voortvloeit uit de
maatschappelijke structuur van de landbouw en uit de structurele en
natuurlijke ongelijkheid tussen de verschillende landbouwgebieden;
b) de noodzaak de dienstige aanpassingen geleidelijk te doen verlopen;
c) het feit, dat de landbouwsector in de lidstaten nauw verweven is met de
gehele economie.

De EC wilde hier waarschijnlijk mee aangeven dat de economische belangen van de foiegrasproductie groot zijn en afgewogen moeten worden tegen dierenwelzijn. Frankrijk
heeft evenwel sinds de Aanbevelingen in 1999 zijn gedaan ruim 13 jaar de tijd gehad om
de nationale regelgeving in overeenstemming te brengen met Richtlijn 58/98/EG en te
anticiperen op de – eventuele – economische gevolgen door aanpassing van de
productiewijze conform de Richtlijn en Aanbevelingen.

Complaint with the commission of the European Communities against France and Hungary for infringement. Op.Cit.
http://www.l214.com/fichiers/docs-foie-gras/2012-plainte.pdf, p. 2
123
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Opvallend is dat de EC in haar antwoord niet aangeeft dat de foie-grasproductie als
regionaal erfgoed of culturele traditie wordt aangemerkt (wat Frankrijk zelf wel doet in
artikel L654-27-1 van de Franse Landbouwwet). 124
Het is de vraag of foie gras (overal)
EFSA over traditie
nog wel als culturele traditie of
regionaal erfgoed zou kunnen
Het EFSA-rapport stelt:
worden aangemerkt (zie ook kader:
EFSA over traditie). De productie is
“The traditional technique of force feeding has
de afgelopen decennia immers sterk
been substantially modified during the past
veranderd: In de jaren ‘50 van de
thirty years to rationalise and industrialise the
vorige eeuw werden in Frankrijk nog
production of foie gras and increase
bijna uitsluitend ganzen gebruikt voor
profitability. This has impacted on the animal
de productie van foie gras en werden
species that is submitted to the process,
deze handmatig gedwangvoederd.
housing conditions, and food composition and
Tegenwoordig worden in Frankrijk
delivery.”
nagenoeg uitsluitend eenden voor de
foie-grasproductie gehouden.
Vertaald:
Daarnaast worden de vogels sinds
“De traditionele methode van dwangvoedering
begin jaren ‘90 automatisch
is substantieel veranderd in de afgelopen
gedwangvoederd en in individuele
dertig jaar (Red: dd 1998) om de productie
kooien gehouden. Ook worden de
van foie gras te rationaliseren en
dieren gefokt op specifieke
industrialiseren en de winstgevendheid te
kenmerken om bijvoorbeeld het
verhogen. Dit heeft gevolgen gehad op de
dwangvoederen te
diersoort die aan het proces wordt
vergemakkelijken125. Als de EC de
onderworpen, huisvestingscondities,
productie van foie gras niet als
voersamenstelling en voertoediening.”
culturele traditie of regionaal erfgoed
aanmerkt, betekent dit dat de
productie niet als zodanig dient ‘te worden geëerbiedigd volgens artikel 13 van het EUVerdrag. Dit zou de introductie van (Europese) regelgeving die de productie, import of
handel van foie gras verbiedt, kunnen vereenvoudigen.
Vragen aan de (voormalige) Nederlandse minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit
Ondanks de constatering dat de huidige foie-grasproductie strijdig is met Europese
wetgeving, wordt foie gras nog wel in Nederland geïmporteerd om hier te worden
verkocht.

124

Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 74 JORF 6 janvier 2006

Guemene and Guy (2004). The past, present and future of force feeding and foie gras production. World’s Poultry
Science Journal, Vol. 60, pp 211-222
http://www.elfoiegras.es/NdSite/OnLineCache/FMS/05/12/1b8dbf00aae77587baf66f19723f3b65/Dr.%20Guemene,%20
pasado%20presente%20y%20futuro%20de%20la%20alimentacio%26%23769%3Bn%20asistida%20y%20la%20produccio%
26%23769%3Bn%20de%20foie%20gras.pdf
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Door de kamerleden Polderman en Van Velzen van de SP is in 2008 een motie ingediend
over de reikwijdte van richtlijn 58/98/EG in relatie tot de productie van foie gras: 126

“overwegende, dat het zeer wel mogelijk is dat deze dieronvriendelijke
productiemethode in strijd is met de genoemde Europese richtlijn;
verzoekt de regering een juridische analyse te laten maken van de reikwijdte
van richtlijn nr. 98/58/EG en de Kamer te berichten of de huidige
productiewijze van foie gras toegelaten is onder deze richtlijn, en gaat over
tot de orde van de dag. ”

De toenmalige minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, reageerde
hierop als volgt:

“Richtlijn nr. 98/58/EG heeft tot doel basisbeginselen voor de bescherming
van voor landbouwdoeleinden gehouden dieren vast te stellen. De richtlijn
bevat welzijnsvoorschriften die gelden voor de bescherming van dieren die
worden gehouden voor productiedoeleinden ongeacht het doel, dus ook voor
de productie van foie gras. (…)Op grond van artikel 5 van de richtlijn is
de Europese Commissie gehouden bij de Raad de nodige voorstellen
in te dienen voor een uniforme toepassing van de Europese
Overeenkomst inzake de bescherming van landbouwhuisdieren (Trb.
1980, 188). Hetzelfde geldt voor aanbevelingen die op basis van de
overeenkomst zijn aangenomen. In 1999 zijn in het kader van de
overeenkomst aanbevelingen aangenomen voor de bescherming van eenden
en ganzen die voor de productie van foie gras worden gehouden. De
aanbevelingen bepalen onder andere dat de productie van foie gras alleen
mag worden uitgevoerd als dit een gebruikelijke praktijk is en dat de
bevoegde autoriteiten op dit soort productie moeten toezien. De Europese
Commissie heeft tot op heden geen voorstellen gedaan om de
producenten te verplichten hun voederpraktijken te veranderen. De
Commissie heeft in haar communicatie met het Europees Parlement hierover
het standpunt ingenomen dat noch richtlijn nr. 98/58/EG noch de genoemde
aanbevelingen een verbod op dwangvoeding bevatten.
Het is aan de communautaire rechter, namelijk het Europese Hof van
Justitie of de nationale rechter, om een juridisch bindende uitleg te
geven van richtlijn nr. 98/58/EG. De communautaire rechter heeft
zich tot op heden niet uitgesproken over de vraag hoe de
productiewijze van foie gras zich verhoudt tot de bepalingen over het
voederen in richtlijn nr. 98/58.
Zoals u bekend heb ik naar aanleiding van de motie Van Velzen
(Kamerstukken II 2007/08, 31 200 IV, nr. 105) met de Europese Commissie
Kamerstuk 28286 Dierenwelzijn, nr. 240, motie van de leden Polderman en Van Velzen:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/28286/kst-28286-240?resultIndex=289&sorttype=1&sortorder=8
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gesproken over foie gras. Ik heb bij de Commissie erop aangedrongen om de
productie van foie gras op de agenda te zetten. Hoewel de Commissie de
zorg van Nederland begrijpt blijft ze op het eerder ingenomen
standpunt. Daarbij geeft ze tegelijkertijd aan dat ze weinig
mogelijkheden ziet om de productiewijze van foie gras aan te
pakken. De Commissie geeft bovendien prioriteit aan andere zaken
op het gebied van welzijn.” 127

De minister geeft derhalve (terecht) aan dat Richtlijn 58/98/EG ook geldt voor de
bescherming van dieren gehouden voor de productie van foie gras. Het is waar dat er in
Richtlijn 58/98/RG geen expliciet verbod op dwangvoederen staat opgenomen. In de
Aanbevelingen staat echter duidelijk dat “Methods of feeding and feed additives which

cause distress, injury or disease to the ducks or may result in development of physical or
physiological conditions detrimental to their health and welfare shall not be permitted”.
Daar staat niet met zoveel woorden “Gij zult niet dwangvoederen”, maar daar komt het
wel op neer, gezien de reeds in het ESFA rapport aangetoonde gevolgen voor de
gedwangvoederde vogels.
De minister bevestigt dat de Europese Commissie (EC) voorstellen dient te doen voor de
uniforme naleving van Richtlijn 58/98/EG en de Aanbevelingen. Zoals wij eerder zagen
[Hoofdstuk 3D onder ‘Relevant voor het dwangvoederen’] hoort daar o.a. ook bij het doen
van onderzoek naar alternatieven voor dwangvoederen. De minister bevestigt echter ook
dat de EC tot nu toe nog geen voorstellen heeft gedaan ten aanzien van de
dwangvoedering. De EC zou volgens de minister zelfs hebben gesteld dat zij weinig
mogelijkheden ziet om de productiewijze van foie gras aan te pakken.
Kennelijk moet derhalve worden vastgesteld dat de EC op zijn minst in gebreke is
gebleven in het navolgen van de Aanbeveling betreffende het onderzoek naar
alternatieven voor dwangvoederen, het afdwingen van betere huisvesting, en het niet
langer toestaan van methoden van voederen die stress, ziekte, etc. veroorzaken. De EC
kan wel aangeven prioriteit te geven aan andere zaken op het gebied van dierenwelzijn,
maar zij mag Aanbevelingen van The Standing Committee niet zomaar naast zich
neerleggen, hetgeen zij kennelijk wel doet.
Niet alleen de voormalige minister Verburg, maar ook Europarlementariërs stellen de EC
met enige regelmaat vragen over de productie van foie gras in relatie tot Richtlijn
58/98/EG en de Aanbevelingen van de Standing Committee. In Hoofdstuk 4B. worden
deze vragen, en de antwoorden van de EC, behandeld.
In 2009 zijn er door de Partij van de Dieren ook vragen gesteld over foie gras. Aan (de
toenmalige) minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werd gevraagd:

Kamerstuk 28286, Dierenwelzijn, nr. 246, 28 november 2008, Brief van de minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28286-246.html
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“Deelt u de mening dat na het vrijwillig afzien van de verkoop/gebruik van
foie gras door o.m. Tweede Kamer, Koninklijk Huis, Rabobank, KLM,
Bijenkorf, Makro, Bilderberg, Carlton en Mövenpick een totaal verkoopverbod
overweging verdient? Zo nee, waarom niet?”

Ook werd de minister gevraagd of zij bereid was een importverbod in te stellen op
producten zoals foie gras “die overduidelijk het resultaat zijn van marteling van dieren. Zo
nee, waarom niet?”
Het antwoord van minister Verburg luidde:

“In Nederland vindt geen productie plaats van foie gras. Ik verwelkom
initiatieven van de private sector die rekening houden met dierenwelzijn bij het
aanbieden of verkopen van voedselproducten.
Als de aanbiedende dan wel verkopende partijen hiertoe zelf besluiten, geven
zij daarmee een zeer sterk signaal af. Een nationaal importverbod voor foie
gras is in beginsel in strijd met het EU-Verdrag en de WTO-regels. Daarom
ben ik niet voornemens een verbod in te stellen.” 128

Verburg gaf aan dat een importverbod ‘in beginsel’ in strijd is met het EU-Verdrag en de
WTO-regels. Dit antwoord is erg kort door de bocht. Er zijn namelijk bepalingen in het EUVerdrag die ruimte laten voor een import- of verkoopverbod. Ook de regelgeving van de
World Trade Organisation (WTO) biedt mogelijkheden voor een importverbod. Op het
instellen van een verkoopverbod is minister Verburg niet ingegaan.
Eind 2009 zou Verburg een Europees verbod op dwangvoederen wel onder de aandacht
van de EC hebben gebracht. 129 De EC zou hierop volgens de toenmalige Staatssecretaris
van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Bleeker begin 2010 hebben aangegeven
‘dit issue’ te zullen ‘monitoren’ met gepaste inachtneming van subsidiariteit en
proportionaliteit. Op 22 december 2011 heeft Bleeker gezegd, het niet opportuun te
achten de inzet op een verbod opnieuw onder de aandacht van de EC te brengen. 130

4B. Vragen over status foie gras aan de Europese Commissie
Dat de Richtlijn nog steeds niet wordt nageleefd is ook diverse Europarlementariërs
opgevallen. De afgelopen jaren zijn er diverse vragen aan de Europese Commissie (EC)
gesteld over de foie-grasproductie in relatie tot de Richtlijn en Aanbevelingen.131 De
reactie van de EC op deze vragen is van belang om na te gaan hoe de EC zou reageren
Kamervragen aan de minister van LNV over foie gras (09-06-2009)
https://www.partijvoordedieren.nl/tweedekamer/kamervragen/i/766
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129

Brief Verburg betreffende Europese inzet dierenwelzijn, 17 mei 2010: http://edepot.wur.nl/138249, p.2.

Aanbiedingsbrief Bleeker beantwoording schriftelijk overleg over inzet dierenwelzijn in EU-verband, 22 december 2011:
http://edepot.wur.nl/190326, p.10.
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Europees Parlement, zoekresultaten ‘foie gras’ http://www.europarl.europa.eu/portal/nl/search?q=foie+gras
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op een Nederlands importverbod op foie gras. Als de EC van mening is dat Nederland
haar verplichtingen op het gebied van vrije handel niet nakomt, kan zij – nadat Nederland
een reactie heeft mogen geven – een met redenen omkleed advies opstellen. Als
Nederland dat advies vervolgens niet opvolgt, zou de EC een procedure tegen Nederland
aanhangig kunnen maken bij het Europese Hof van Justitie (HvJ).132 Het HvJ kan als
resultaat van die procedure opleggen dat de lidstaat (Nederland in dit geval) maatregelen
dient te nemen (in dit geval dan: “het importverbod opheffen”). Zou Nederland die
maatregelen niet nemen, dan kan de Europese Commissie vervolgens een procedure
beginnen tot het opleggen van dwangsommen aan Nederland.
Hieronder volgt een overzicht van vragen van Europarlementariërs aan de EC over de
status van foie gras.
2000
In februari 2000 heeft de Duitse Europarlementariër Klaus Hänsch aan de EC gevraagd:

“Welke maatregelen overweegt de Commissie om richtlijn 58/98 toe te
passen op de productie van foie gras?” 133

De EC antwoordt ondermeer het volgende:

“Richtlijn 98/58/EG van de Raad heeft tot doel de basisbeginselen voor de
bescherming van alle soorten voor landbouwdoeleinden gehouden
dieren vast te stellen. Deze richtlijn vormt een rechtsinstrument in het
kader waarvan in de toekomst voorstellen op het gebied van het welzijn van
dieren kunnen worden ingediend die de uniforme toepassing in de
Gemeenschap van de Overeenkomst van de Raad van Europa op dit gebied
moeten garanderen.

De richtlijn bevat momenteel welzijnsvoorschriften die gelden voor de
bescherming van dieren die worden gehouden voor verschillende
productiedoeleinden, waaronder de productie van "foie gras". Er is
ook bepaald dat de eigenaar of houder van de dieren moet
waarborgen dat aan de minimumeisen inzake het welzijn van de
dieren wordt voldaan.

132

Artikel 258 EU-Verdrag.

Parlementaire vragen (24 februari 2000) , Schriftelijke vraag van Klaus Hänsch (PSE) aan de Commissie. Betreft:
Dierenbeschermingsaspecten van de productie van ganzenleverpastei (foie gras).
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-20000460+0+DOC+XML+V0//NL&language=nl
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In het kader van de genoemde Overeenkomst zijn in juni 1999 twee
aanbevelingen goedgekeurd voor de bescherming van eenden en ganzen die
voor de productie van "foie gras" worden gehouden. De Commissie en de
lidstaten waren actief betrokken bij de opstelling en de goedkeuring
van deze aanbevelingen.

Het verslag van het wetenschappelijk comité voor het welzijn van dieren over
het "Welzijn van voor de productie van foie gras gehouden eenden en
ganzen" 134 is als referentiedocument gebruikt voor de opstelling van de
definitieve versie van de bovengenoemde aanbevelingen.

In de aanbevelingen wordt erop gewezen dat de vogels in groep moeten
worden gehouden en wordt het huidige gebruik van kleine kooien voor
afzonderlijke dieren verboden. Dit verbod zal in werking treden op
31 december 2004 voor nieuwe stallen of stallen die worden
vervangen, en zal uiterlijk op 31 december 2010 gelden voor alle
stallen.

In de aanbevelingen wordt ook benadrukt dat verder onderzoek nodig is om
alternatieve technieken te ontwikkelen die het gedwongen voederen voor de
productie van "foie gras" overbodig maken. Er is overeengekomen dat, in
afwachting van nieuwe wetenschappelijke gegevens over alternatieve
methoden en de welzijnsaspecten daarvan, de productie van "foie gras" alleen
mag worden voortgezet op plaatsen waar zij nu reeds een gangbare praktijk
is en op voorwaarde dat daarbij wordt voldaan aan de normen die in de
wetgeving van de betrokken lidstaat zijn vastgesteld.

Zo nodig zal de Commissie, overeenkomstig artikel 5 van Richtlijn 98/58/EG,
bij de Raad verdere passende voorstellen indienen met het oog op een
uniforme toepassing van de bovengenoemde aanbevelingen.” 135

De EC geeft hier dus aan dat de Richtlijn uniformiteit van het gemeenschapsrecht moet
garanderen en dat de welzijnsvoorschriften uit de Richtlijn óók voor de productie van foie
gras gelden. De houders van dieren moeten waarborgen dat aan de minimumeisen inzake
het welzijn van de dieren wordt voldaan. De Aanbevelingen zijn door de Standing
Committee in samenspraak met de lidstaten opgesteld en dienen te zorgen dat foiegrasproductie ook conform de Richtlijn plaatsvindt.
Voorts geeft de EC aan dat er ‘verder onderzoek nodig is om alternatieve technieken te
134

Red: Hier wordt het EFSA Rapport mee bedoeld.

Europees parlement. Parlementaire vragen (6 april 2000) Antwoord van de heer Byrne namens de Commissie
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2000-0460&language=NL
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ontwikkelen die het gedwongen voederen voor de productie van foie gras overbodig
maken.’
Of de EC verder passende voorstellen heeft ingediend voor uniforme toepassing van de
Aanbevelingen is niet duidelijk.
2008
In 2008 vraagt de Nederlandse Europarlementariër Kartika Tamara Liotard of EC haar
mening deelt dat de productie van foie gras verboden is omdat de Richtlijn 98/58/EG
dwangvoederen verbiedt.136 Daarnaast vraagt zij:

“Is (op basis van genoemde Europese richtlijn) een importverbod van foie
gras mogelijk door Nederland en andere Europese lidstaten van:
- in de EU geproduceerde foie gras?
- buiten de EU geproduceerde foie gras?”

De EC antwoordt :

“Het houden van ganzen en eenden voor de productie van levensmiddelen of
andere landbouwdoeleinden wordt geregeld door Richtlijn 98/58/EC inzake
de bescherming van voor landbouwdoeleinden gehouden dieren, die in alle
lidstaten van toepassing is. De lidstaten moesten die richtlijn voor eind
1999 in nationaal recht omzetten. Bovendien moeten de lidstaten
overeenkomstig Beschikking 2006/778/EG (en daarvoor reeds
overeenkomstig Beschikking 2000/50/EG) bij de Commissie verslag
uitbrengen over de handhaving van deze wetgeving. Vanaf 30 juni
2009 moeten deze verslagen specifieke informatie bevatten over het houden
van ganzen en eenden. De Commissie ziet nauwgezet toe op de
correcte handhaving van Richtlijn 98/58/EG door de lidstaten.(…)
Krachtens dat verdrag heeft de Raad van Europa in 1999 met de steun van
de Gemeenschap diverse aanbevelingen in verband met het houden van
ganzen en eenden, onder meer voor de productie van foie gras,
goedgekeurd. Deze aanbevelingen bevatten veel bepalingen over hoe
de dieren moeten worden gehouden. Zo bijvoorbeeld zijn individuele
kooien waarin de dieren zich niet kunnen omdraaien of hun vleugels uitslaan
in de meeste gevallen reeds sinds 2005 verboden. In de aanbevelingen staat
ook dat foie gras in afwachting van nieuwe wetenschappelijke gegevens
alleen daar mag worden geproduceerd waar dat vroeger reeds het geval
was, en dat daarbij de in de nationale wetgeving vastgestelde normen
moeten worden nageleefd. (…)
Europees parlement. Parlementaire vragen (17 september 2008) Schriftelijke vraag van Kartika Tamara Liotard
(GUE/NGL) aan de Commissie. Betreft: productie van foie gras in de EU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-20084956+0+DOC+XML+V0//NL&language=nl
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Het is de Commissie bekend dat er ook productiemethoden bestaan
waarbij geen gebruik wordt gemaakt van dwangvoeding.

De Commissie is zich ervan bewust dat foie gras in diverse lidstaten wordt
geproduceerd met gebruikmaking van dwangvoeding en dat dit product op
de hele interne markt circuleert. De Commissie is er eveneens van op de
hoogte dat dwangvoeding als productiemethode in diverse lidstaten verboden
is.

De Commissie blijft de ontwikkelingen volgen.” 137

Het meest opvallende in dit antwoord is dat de EC geen antwoord geeft op de haar
gestelde vraag. Mevrouw Liotard heeft expliciet gevraagd of een importverbod door
Nederland of andere lidstaten mogelijk is. De EC draait daar volledig omheen door slechts
in algemene termen te spreken over de Richtlijn en de Aanbevelingen. Het importverbod
komt uiteindelijk in het geheel niet aan de orde.
De EC geeft wel aan dat Richtlijn 58/98/EG voor 1999 in nationaal recht moet worden
omgezet en dat in de Aanbevelingen staat dat foie gras in afwachting van nieuwe
wetenschappelijke gegevens “alleen daar mag worden geproduceerd waar dat vroeger
reeds het geval was, en daarbij de in de nationale wetgeving vastgestelde normen
moeten worden nageleefd.”
De EC geeft voorts aan dat de Aanbevelingen veel bepalingen bevatten over de wijze
waarop de vogels moeten worden gehouden. De EC geeft helaas niet aan wie dient te
zorgen voor nieuwe wetenschappelijke gegevens. Volgens de EC zou de Richtlijn eind
1999 in de nationale wetgeving moeten zijn geïmplementeerd. In dat opzicht zou het
evident moeten zijn dat Frankrijk met het expliciet opnemen van dwangvoederen als
vereiste bij de productie van foie gras in de Franse landbouwwet in 2005, de Richtlijn en
Aanbevelingen niet naleeft.
Opmerkelijk is dat de EC erkent bekend te zijn met het bestaan van productiemethoden
waarbij geen gebruik wordt gemaakt van dwangvoederen. De EC maakt hierbij opvallend
genoeg niet de connectie met haar eerdere antwoord op de vraag van Klaus Hänsch in
2000, namelijk::

‘In de aanbevelingen wordt ook benadrukt dat verder onderzoek nodig is om
alternatieve technieken te ontwikkelen die het gedwongen voederen voor de
productie van "foie gras" overbodig maken’

Europees parlement. Parlementaire vragen (24 november 2008). Antwoord van mevrouw Vassiliou namens de
Commissie. http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2008-4956&language=NL

137

50

De EC legt derhalve niet het verband dat dwangvoederen onnodig is voor de productie
van foie gras en dat er alternatieve methoden zijn. In Hoofdstuk 1 werd al vermelding
gemaakt van een Belgische foie-grasproducent die zijn eenden niet zou dwangvoederen.
De levers van zijn eenden bereiken een maximumgewicht van 250 gram en worden
aangevuld met ander dierlijk vet.
Een andere oplossing zou mogelijk kunnen zijn het omlaag brengen van het vereiste
minimumgewicht voor foie gras.
2012
In 2012 vraagt de Franse Europarlementariër Yves Cochet, :

“Under Commission Regulation (EC) No 543/2008 (and previous Regulation
(EEC) No 1538/91), force-feeding is not a prerequisite for classifying livers
as ‘foie gras’. However, since 2005, ‘foie gras’ has been defined in French
national law as the liver of a bird fattened by force-feeding.

1. Hence, the French definition prevents any fatty liver obtained by
alternative methods to force-feeding from being considered or
marketed as ‘foie gras’ in France. How does the Commission intend to lift
the obstacle to the marketing of ‘foie gras’ obtained by alternative methods
created by such a restrictive definition?

2. A Recommendation from the Standing Committee of the European
Convention for the Protection of Animals kept for Farming Purposes allows
force-feeding only where currently practised, under the condition that
research on alternative methods is encouraged. How does the Commission
intend to ensure that national laws in ‘foie gras’‐producing countries do not
jeopardise EU requirements on the development of alternatives to forcefeeding in ‘foie gras’ production?” 138

De EC geeft geen antwoord op de vraag of de Franse wet door het opnemen van
dwangvoederen in de definitie van foie gras in strijd is met de Richtlijn, maar geeft aan dit
te zullen uitzoeken:

“The Commission will assess whether the French law is in line with the
definition of Regulation (EC) No 543/2008 and clarify whether the definition
Europees parlement. Parliamentary questions (20 november 2012). Question for written answer to the Commission Rule
117 Keith Taylor (Verts/ALE), Yves Cochet (Verts/ALE). Subject: French definition of ‘foie gras’
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2012010605+0+DOC+XML+V0//EN&language=nl
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given in the French law would prevent any fatty liver obtained by alternative
methods from being considered and hence marketed as ‘foie gras’ in France.

The welfare aspects of foie gras production are covered by
Directive 98/58/EC concerning the protection of animals kept for farming
purposes and the recommendations of the Council of Europe concerning
geese and Muscovy ducks and their hybrids.

The recommendations are part of EC law and require countries
allowing foie gras production to encourage research on its welfare
aspects and on alternative methods which do not include gavage.” 139

De EC gaat niet in op de strijdigheid van de Franse wet met Richtlijn 58/98. Cochet heeft
niet gevraagd waarom dwangvoederen in de definitie van de Franse versie van
Verordening is opgenomen, en niet in de andere talen.
De EC benadrukt in haar antwoord aan Cochet weer dat de Aanbevelingen onderdeel
uitmaken van het recht van de Europese Unie en dat van lidstaten die foie gras
produceren wordt verwacht dat zij onderzoek naar alternatieve methode voor
dwangvoederen stimuleren.
Tot dusverre is er nog geen vervolg bericht van de EC bekend en is dus onduidelijk of de
EC de Franse wet strijdig acht met Richtlijn 58/98/EG.
Een erg opmerkelijke reactie van de EC kwam op de petitie van Wolfgang Freudendorfer
over een verkoopverbod op ganzenlever in de EU (2012) 140:

“De aanbevelingen inzake tamme ganzen en kruisingen daarvan, Barbarijse
eenden en hybriden van Barbarijse en tamme eenden ("de aanbevelingen")
hebben ook betrekking op de productie van foie gras van deze dieren. Zij
werden in 1999 goedgekeurd met steun van de Unie. De overeenkomst en
de daaruit voortgekomen aanbevelingen maken deel uit van het recht van de
Unie.

Die aanbevelingen verbieden de productie van foie gras van ganzen en
eenden niet. Integendeel, zij erkennen expliciet dat de productie van foie gras
Europees parlement. Parliamentary questions (24 januari 2013) Answer given by Mr. Borg on behalf of the Commission.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2012-010605&language=NL
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Europees parlement. Notice to members (27 november 2012). Subject: Petition 0656/2012 by Wolfgang Freudendorfer
(German), on banning the sale of foie gras in the EU.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE500.708&format=PDF&language=NL&secondRef=01
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als zodanig wettelijk toegestaan is en leggen slechts bepaalde
verplichtingen op aan landen waar de productie van foie gras is toegestaan,
zoals het stimuleren van onderzoek naar de dierenwelzijnsaspecten
en naar alternatieve methoden waarbij geen gebruik wordt gemaakt
van sondevoeding.

In de aanbevelingen wordt ook bepaald dat de productie van foie gras, totdat
er nieuw wetenschappelijk bewijs beschikbaar is over alternatieve methoden
en de welzijnsaspecten ervan, alleen plaats mag vinden als dat een
gebruikelijke activiteit is en als de nationale wetsvoorschriften worden
nageleefd. De bevoegde autoriteiten moeten erop toezien dat de
aanbevelingen worden opgevolgd.”

En voorts:

“Wat een verbod op de verkoop van foie gras in de EU betreft, is de
Commissie van mening dat het in strijd zou zijn met artikel 34 van
EU-Verdrag als de handel in foie gras tussen de lidstaten om redenen
van dierenwelzijn niet werd toegestaan. Dergelijke kwantitatieve
beperkingen tussen de lidstaten zijn verboden. Bovendien is de
Commissie van oordeel dat de in artikel 36 EU-Verdrag genoemde
redenen om de handel tussen de lidstaten te verbieden of te
beperken in het geval van foie gras niet opgaan, omdat de productie
van foie gras onder Richtlijn 98/58/EG valt. In zijn arrest in de zaak
Hedley Lomas (Zaak C-5/94) 141 heeft het HvJ uitgesproken dat een
beroep op artikel 36 niet meer mogelijk is als het Unierecht al voor
harmonisatie heeft gezorgd.

De productie van foie gras is wettelijk toegestaan in de Europese
Unie. De lidstaten kunnen de productie van foie gras op hun eigen
grondgebied verbieden om redenen van dierenwelzijn, maar een verbod op
de verkoop van foie gras tussen de lidstaten van de EU zou in strijd zijn met
de Verdragen.” 142

Bovenstaande reactie van de EC is opmerkelijk. De EC lijkt hier terug te krabbelen ten
opzichte van de beantwoording van de vragen van Klays Hänsch in 2000. Daar werden
Richtlijn 58/98 en de Aanbevelingen nog centraal gesteld en werd aangekondigd dat de
141

Zie nader in Hoofdstuk 4C.

Europees parlement. Mededeling aan de leden (27 november 2011). Subject: Verzoekschrift 0656/2012, ingediend
door Wolfgang Freudendorfer (Duitse nationaliteit) over een verbod op de verkoop van ganzenlever in de EU.
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/peti/cm/920/920546/920546nl.pdf
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Commissie “zo nodig […], overeenkomstig artikel 5 van de Richtlijn 98/58 EG, bij de
Raad verdere passende voorstellen [zal] indienen met het oog op een uniforme
toepassing van de bovengenoemde aanbevelingen.” Nu stelt de EC dat de productie van
foie gras door de Aanbevelingen niet wordt verboden. De aanbevelingen leggen “slechts”
verplichtingen op aan de lidstaten, zoals onderzoek naar alternatieven, aldus de EC.
De EC gaat daarbij wel erg gemakkelijk voorbij aan overweging 8 van de Aanbevelingen ,
waar immers staat dat de Aanbevelingen juist zijn opgesteld omdat bepaalde aspecten
van de productie niet in lijn zijn met Richtlijn 58/98/EG:

“ (…)Aware of the welfare problems connected to certain practises in the
production of foie gras which do not meet the requirements of the
Convention, and anxious to encourage research on welfare aspects and
alternative methods with a view to ensuring a further examination of this
question; mindful of the need, in the meantime, to solve the welfare problems
by modifying these practises (…):” 143

De productie van foie gras valt onder Richtlijn 58/98/EG, maar voldoet niet aan de
welzijnseisen die in de Richtlijn worden gesteld. Zowel de Richtlijn als de Aanbevelingen
die, zoals hierboven bleek, nota bene in samenspraak en met goedkeuring van lidstaten
zijn opgesteld, worden niet nageleefd. En hoewel de EC ook hier weer aangeeft: “De
bevoegde autoriteiten moeten erop toezien dat de aanbevelingen worden opgevolgd”
gebeurt dat in de praktijk aantoonbaar niet en wordt daartegen ook niet opgetreden door
de EU.
2013
In 2013 worden de volgende vragen gesteld door de Deense Europarlementariër Dan
Jørgensen:

“Force-feeding for foie gras production is prohibited in some EU countries
because of the cruelty involved for ducks and geese. Council
Directive 98/58/EC on the protection of animals kept for farming purposes
states that ‘no animal shall be provided with food or liquid in a manner […]
which may cause unnecessary suffering or injury’. Thus, force-feeding does
not comply with EU minimum standards for the protection of animals.

1. Is the Commission considering legislation that will prohibit force-feeding?
2. Is the Commission familiar with research on alternative feeding methods
that do not include gavage (tube feeding)?
3. How many foie gras production sites has the Commission inspected in
France and Hungary – the two Member States known to produce foie gras –
Council of Europe, Standing committee of the European convention for the protection of animals kept for farming
purposes. 42nd meeting, 7 december 2011. Overweging 8 https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=261425
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since February 2010?
4. What share of the total number of foie gras production sites in the two
countries has been inspected?” 144

Jørgensen vraagt dus of de EC voornemens is wetgeving op te stellen om
dwangvoederen te verbieden omdat dwangvoederen in strijd is met Richtlijn 58/98/EG.
Ook vraagt hij of de EC bekend is met onderzoek naar alternatieve voedingsmethoden.
Daarnaast vraagt Jørgensen of, en zo ja hoeveel, foie-grasboerderijen de EC heeft laten
controleren.
De EC antwoordt ondermeer:

“The Commission is not aware of specific research on alternative feeding
methods that would produce the enlargement of liver cells specific to the
product without force feeding. However some farmers claimed that such
product can be obtained without gavage

The role of the Food and Veterinary Office of the Commission's Health and
Consumers Directorate General (FVO) is specified in Regulation (EC)
No 882/2004 of the European Parliament and of the Council on official
controls performed to ensure the verification of compliance with feed and
food law, animal health and animal welfare rules (Art. 45). Accordingly the
Commission is to audit the competent authorities official control activities
including control on the application of the recommendations of the European
Convention for the Protection of Animals kept for Farming Purposes on the
production of foie gras. In this context it may also visit production sites, but
will not replace Member States authorities.

The FVO has included this topic in audits in France and Hungary in 2012 and
2011. Both reports indicate that the competent authorities have targeted
inspections on these farms and their inspection procedures were largely
satisfactory.”145

Het antwoord van de EC luidt dat zij niet op de hoogte is van onderzoeken naar
alternatieven voor dwangvoederen. Eerder heeft de EC opmerkelijk genoeg aangegeven
dat het een vereiste (‘requirement’) in de Aanbevelingen is dat onderzoek naar alternatieve
Europees parlement. Parliamentary questions (15 mei 2013). Question for written answer to the Commission rule 117
Dan Jorgensen (S&D). Subject: Foie gras – animal welfare framework
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2013005380+0+DOC+XML+V0//EN&language=nl
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Europees parlement. Parliamentary questions (26 juni 2013) Answer given by Mr. Borg on behalf of the Commission
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2013-005380&language=NL
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voedingsmethoden wordt gedaan.146 Ook is bepaald dat lidstaten bij de EC verslag
moeten uitbrengen over de handhaving van de wetgeving.
De EC herhaalt dat zij ermee bekend is dat er foie-grasproducenten zijn die geen
dwangvoederen toepassen.
De EC geeft verder aan dat de Food and Veterinary Office (FVO) controleert of de
Aanbevelingen worden nageleefd en dat zij bevoegd is om boerderijen te bezoeken, maar
dat zij nationale autoriteiten niet mag vervangen. De FVO zou volgens de EC hebben
geconcludeerd dat bij de bezochte foie-grasboerderijen de inspectieprocedures ‘largely
satisfactory’ waren. De EC geeft geen antwoord op de vraag hoeveel foie-grasboederijen
zijn bezocht, maar verwijst naar FVO rapporten. Die blijken gebaseerd op welgeteld twee
bezoeken aan foie-grasboerderijen in Frankrijk en twee foie-grasboerderijen in Hongarije.
In het rapport over Frankrijk uit 2012, dat nog geen pagina wijdt aan de foiegrasboederijen, staat ondermeer het volgende te lezen:

“The CA had already reported problems regarding the first farm visited,
where the individual cages used during the force feeding period were in a
poor state of maintenance and were seen to give rise to some injuries.
Problems with the pens used during the rearing stage and lack of an alarm to
indicate failure of the ventilation system had been reported and corrected,
but the operator had not yet changed the individual cages.”

(…)

“On the second farm, where ducks were already caged in groups during the
force feeding period, the technician did a comprehensive check of all the
requirements and identified the only non-compliance, in relation to the
intensity and duration of light provided. The audit team noted that although it
is aimed to keep the temperature of the room used during the force feeding
period close to 16°C, during a period in June the temperature indoors
reached 24°C. At this time half the birds were in the group cages and half
were in individual cages and the 9% mortality in the individual cages was
almost double that in the group cages (4.8%) for the two week force feeding
period.” 147

Verder geeft de FVO aan:

146

Zie hierboven het antwoord van de EC op de vragen van Yves Cochet

Final report of an audit carried out in France from 12 to 22 November 2012 in order to evaluate the implementation of
controls for animal welfare on farms and during transport, p. 14, te raadplegen op
http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_id=3068
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“Procedures for inspection and follow-up regarding the requirements for duck
farms were adequate; however, the CA does not have a clear legal basis to
enforce the prohibition on the use of individual cages after 2016.”

Over de twee bezochte boerderijen in Hongarije staat ondermeer:

“Geese were well handled and calmly restrained, although some geese
struggled during feeding and also attempted to escape the pen on release.
The District veterinarian confirmed that only birds that were fully fit were
introduced to the force feeding regime; unfit birds were segregated in an
outside pen. The mortality rate during the force feeding period of 14 days
was between 3-5% for previous flocks irrespective of the outside climatic
conditions, which is vastly higher than for a similar flock on an ad lib feeding
regime.” 148

Anders dan de EC stelt, wordt er dus niet gesproken over ‘largely satisfactory’. In het FVO
rapport wordt enkel aangegeven dat de controleprocedures van de inspecties op de
eendenboerderijen ‘adequaat’ waren. Hierbij moet de kanttekening worden gemaakt dat in
het FVO rapport nauwelijks aandacht wordt besteed aan de opvolging die is gegeven aan
de vele andere voorschriften in de Aanbevelingen. In het FVO rapport ligt de focus op het
soort kooien dat wordt gebruikt, over de geschiktheid van de kooien om in te rusten en
onderzoek naar alternatieve voedingsmethoden, het terugdringen van sterftecijfers wordt
met geen woord gerept. Nu in de rapporten slechts de naleving van bepaalde aspecten
van de Aanbevelingen zijn behandeld, is het vreemd dat desondanks toch wordt
aangegeven dat de inspectieprocedures in orde waren. Er wordt in elk rapport op slechts
1 pagina aandacht besteed aan de foie-grasproductie.
Ook blijkt dat de sterftecijfers van de vogels alsnog erg hoog liggen. Bij de 2e boerderij
die in Frankrijk werd bezocht, lagen de sterftecijfers tijdens de periode van
dwangvoederen op 9% bij vogels in individuele kooien en op 4,8% bij vogels gehouden in
groepskooien. In beide gevallen lag het sterftecijfer dus nog hoger dan het gemiddelde
genoemd in het EFSA-rapport [Zie Hoofdstuk 3C onder Het EFSA-rapport over het
dwangvoederen]. Vraag is in hoeverre een dergelijk beperkt onderzoek, waarbij in twee
lidstaten elk twee boerderijen zijn bezocht, als representatief kan worden beschouwd.
De FVO rapporten waar de EC naar verwijst staan ook in schril contrast met de klacht van
de dierenwelzijnsorganisatie (Zie Hoofdstuk 3D), waarbij melding wordt gemaakt van

Final report of an audit carried out in Hungary from 05 to 09 September 2011 in order to evaluate the implementation
of controls for animal welfare on farms and during transport, p. 4 te raadplegen op
http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_id=2802
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controles bij meerdere foie-gras eendenboerderijen in Hongarije alwaar nog altijd vrijwel
uitsluitend gebruik zou worden gemaakt van individuele kooien.149
Hete Brij
Bovenstaande vragen aan en reacties van de EC laten zien dat de EC over de jaren heen
tegenstrijdige berichten afgeeft over de productie van foie gras en over de van
toepassing zijnde wetgeving:
•

•

•
•

•
•

•

Hoewel Richtlijn 58/98/EG en de daarin genoemde minimale welzijnseisen ook voor
de productie van foie gras gelden, neemt de EC geen maatregelen om te zorgen dat
de foie-grasproductie daadwerkelijk voldoet aan de minimale welzijnseisen genoemd
in de Richtlijn.
De EC is op basis van artikel 5 van Richtlijn 58/98/EG gehouden voorstellen in te
dienen voor uniforme toepassing van de Richtlijn en Aanbevelingen, maar doet dat
slechts in beperkte mate.
De Aanbevelingen zijn opgesteld omdat bepaalde aspecten van de foie gras productie
niet voldoen aan Richtlijn 58/98/EG.
De EC en de lidstaten waren actief betrokken bij de opstelling en de goedkeuring van
deze Aanbevelingen. De Aanbevelingen worden echter nauwelijks nageleefd en de
genoemde deadlines in de Aanbevelingen worden om onduidelijke redenen voor
individuele lidstaten uitgesteld. De EC geeft aan dat er onderzoek naar alternatieve
productiemethoden moet worden gedaan, maar geeft niet aan wie dit moet doen en
welk onderzoek volstaat.
De EC baseert uitspraken over de foie-grasproductie op kleinschalige en onvolledige
onderzoeken.
De EC geeft aan bekend te zijn met alternatieve productiemethoden maar trekt niet
de logische conclusie dat dwangvoederen niet noodzakelijk is voor het produceren
van foie gras of met foie gras vergelijkbare producten.
De EC stelt dat er sprake is van harmonisatie, maar treedt niet op tegen landen die
Richtlijn 58/98/EG, c.q. de daarmee geharmoniseerde nationale wetgeving, niet
naleven. Ook stelt zij deadlines genoemd in de Aanbevelingen voor individuele
lidstaten uit. Daarentegen stelt de EC wel dat lidstaten die de verkoop van foie gras
willen verbieden – wat de EC betreft – in strijd met de bepalingen over het vrije
handelsverkeer in het EU-Verdrag zouden handelen.

Hoewel de EC heeft gesteld lidstaten ‘actief te motiveren’ EU-regelgeving na te leven,150
wordt op basis van bovenstaande duidelijk dat de EC foie-grasproducerende lidstaten niet
motiveert en om de hete brij heen draait. Kennelijk kunnen foie-grasproducerende
lidstaten al jaren ongestraft Richtlijn 58/98/EG en de Aanbevelingen negeren, en kan
Frankrijk zelfs nationale wetgeving invoeren welke evident in strijd is met de Europese
Richtlijn.

Complaint with the commission of the European Communities against France and Hungary for infringement. Op.cit.
http://www.l214.com/fichiers/docs-foie-gras/2012-plainte.pdf, p6.
149

Brief van de EC. European commission – health and consumers directorate-general. Ref.Ares(2013)25482 –
10/01/2013 http://www.l214.com/fichiers/docs-foie-gras/2013-EC-reply.pdf, p. 2.
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De EC grijpt niet in en komt niet met nieuwe maatregelen. Daarentegen stelt de EC wel op
basis van zeer beperkt onderzoek (slechts twee bedrijfsinspecties per lidstaat) dat de
Franse controle op de foie-grasproductie ‘satisfactory’ is zonder acht te slaan op het al
dan niet naleven van de uitvoerige voorschriften in de Aanbevelingen.
De EC komt niet in actie maar geeft wel alvast aan dat landen die foie gras wensen te
weren – die geproduceerd is op een wijze die in strijd is met Europese regelgeving – in
strijd handelen met het EU-Verdrag. Dit komt voor als onredelijk en onhoudbaar.

4C. Jurisprudentie
Er is weinig jurisprudentie met betrekking tot Lidstaten die op grond van artikel 36 EUVerdrag in- of uitvoerbeperkingen wilden invoeren ‘gerechtvaardigd uit hoofde van
bescherming van de gezondheid en het leven van dieren’.
A. CIWF / UK (1998)
Een van de weinige uitspraken komt uit 1998. Toen is door een rechter uit het Verenigd
Koninkrijk een prejudiciële vraag 151 gesteld aan het Europese Hof van Justitie (HvJ). 152
Aanleiding hiervoor was dat Compassion in World Farming (CIWF) en de Royal Society for
the Prevention of Crualty to Animals (RSPCA) bij de betreffende UK- minister een verzoek
hadden ingediend om de uitvoer van Britse kalveren te verbieden of te beperken. Het
CIWF en de RSPCA wilden hiermee voorkomen dat de Britse kalveren in andere lidstaten
als kistkalveren gehouden zouden worden. Het houden van kalveren in kisten – kleine
individuele boxen met weinig bewegingsruimte – was namelijk in strijd met regels die in
het Verenigd Koninkrijk golden. De betreffende minister weigerde dit exportverbod in te
voeren, uit politieke overwegingen.
In tegenstelling tot andere landen, had het Verenigd Koninkrijk strengere minimumnormen
van een niet-bindende Europese aanbeveling in de nationale wetgeving opgenomen.
Omdat de landen waarnaar de kalveren geëxporteerd werden voldeden aan de – minder
strenge – vereisten van een wél verbindende Richtlijn, kon de uitvoer van de kalveren
vanuit het Verenigd Koninkrijk niet worden beperkt.
Uit deze uitspraak zou kunnen worden opgemaakt dat wanneer er niet is geharmoniseerd
een beroep op artikel 36 EU-Verdrag mogelijk is.
B. Hedley Lomas (1996)
In hoofdstuk 4B kwam aan de orde dat door de EC werd verwezen naar het Hedley
Lomas arrest (1996). De EC concludeert op basis van Hedley Lomas dat een verbod op

Een prejudiciële vraag wordt door een nationale rechter aan het HvJEU gesteld om duidelijkheid te krijgen over Europees
recht: http://www.europa-nu.nl/id/vh7dotzstjz1/prejudiciele_vraag
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Zaak C1/96 – Arrest van het hof (19 maart 1998) te vinden op http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61996CJ0001:NL:PDF
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de verkoop van foie gras tussen lidstaten in strijd zou zijn met EU-recht. In dit kader is het
interessant om te bekijken wat er in de zaak Hedley Lomas aan de hand was153:
In deze zaak wilde het betreffende Britse ministerie Hedley Lomas geen vergunning geven
om zijn levende schapen te exporteren naar Spanje. Het ministerie weigerde deze
vergunning te verlenen omdat zij meende dat de wijze waarop de schapen in Spanje
zouden worden geslacht in strijd was met een bepaalde Europese richtlijn.
De Britse overheid had van WSPA Spanje namelijk vernomen dat de richtlijn niet bij alle
slachterijen werd nageleefd en men meende ‘dat de richtlijn zodanig werd
veronachtzaamd, dat een niet te verwaarlozen risico bestond dat de naar Spanje voor de
slacht uitgevoerde dieren aldaar een behandeling zouden ondergaan die zich niet met de
richtlijn verdroeg’. 154
De richtlijn was weliswaar overgenomen in het Spaans nationaal recht, maar het nationale
recht voorzag niet in sancties op overtreding van de regels.
Bij Hedley Lomas heeft de EC contact opgenomen met de Spaanse autoriteiten/overheid:

“Na zowel van de nationale als van de regionale Spaanse autoriteiten
de verzekering te hebben gekregen dat de richtlijn werd toegepast,
besloot de Commissie in 1992 geen verdere actie te ondernemen uit
hoofde van artikel 169 EEG-Verdrag. In juli 1992 deelde zij de Britse
autoriteiten mede, dat het door het Verenigd Koninkrijk ingestelde algehele
verbod van uitvoer van levende dieren naar Spanje haars inziens in strijd was
met artikel 34 EEG-Verdrag en niet gerechtvaardigd kon worden uit hoofde
van artikel 36 van het Verdrag.”

Verderop in het arrest komt de overweging van het HvJ aan de orde waar de EC naar
verwijst in haar antwoord op de petitie voor een handelsverbod voor foie gras van
Wolfgang Freudendorfer: 155

“dat het gemeenschapsrecht zich ertegen verzet dat een Lid-Staat een
beroep doet op artikel 36 van het Verdrag ter rechtvaardiging van een
beperking van de uitvoer van goederen naar een andere Lid-Staat op de
enkele grond, dat die andere Lid-Staat volgens de eerste staat de bepalingen
van een communautaire harmonisatierichtlijn niet naleeft die het doel beoogt
Zaak C5/94 . Arrest van het Hof (23 mei 1996) te vinden op http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61994CJ0005:NL:PDF
153

Zaak C5/94 . Arrest van het Hof (23 mei 1996) te vinden op http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61994CJ0005:NL:PDF, overweging 8
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Europees parlement. Mededeling aan de leden (27 november 2011).Verzoekschrift 0656/2012, ingediend door
Wolfgang Freudendorfer. Op.cit.
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/peti/cm/920/920546/920546nl.pdf
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te bereiken ter bescherming waarvan het beroep op artikel 36 zou dienen,
maar die niet voorziet in een procedure voor controle op de toepassing van
die bepalingen of in sancties op overtreding ervan.’ 156

Ter onderbouwing van deze beslissing gaf het HvJ nog aan:

“Een Lid-Staat mag zich niet het recht aanmeten om eenzijdig corrigerende of
beschermende maatregelen vast te stellen, teneinde het hoofd te bieden aan
een eventuele miskenning van het gemeenschapsrecht door een andere LidStaat”

Hier wordt dus gezegd dat wanneer een lidstaat een richtlijn niet naleeft (zoals foie-gras
producerende lidstaten Richtlijn 58/98/EG en de Aanbevelingen niet naleven), andere
lidstaten, zoals Nederland geen beroep op artikel 36 EU-Verdrag kunnen doen. Zij mogen
niet als het ware “de controlerende taak van de andere lidstaat overnemen” als deze zelf
kennelijk in gebreke blijft om aan de Richtlijn te voldoen.
Toepassing op huidige situatie rond foie gras
Wanneer Nederland nu een importverbod of verkoopverbod op foie gras zou invoeren, is
er echter sprake van andere omstandigheden dan de situatie die zich bij Hedley Lomas
voordeed. Hier zijn het immers niet alleen bepaalde lidstaten die geen uitvoering geven
aan een toepasselijke Richtlijn en daarbij behorende aanbevelingen, maar is de EU zelf
ook in gebreke door al meer dan dertien jaar niets te doen met die Aanbevelingen die de
praktijk in overeenstemming moeten brengen met hetgeen in de Richtlijn is
voorgeschreven.
De verschillen in de zich voordoende casuïstiek brengen met zich mee dat er een reële
kans is dat wanneer een importverbod voor foie gras aan HvJEU wordt voorgelegd, het
HvJ een andere uitspraak zal moeten doen:
Hedley Lomas

Importverbod foie gras

Europese richtlijn is in de Spaanse wet
geïmplementeerd.

Richtlijn 58/98/EG wordt niet in alle lidstaten
nageleefd. De Franse landbouwwet schrijft
bijvoorbeeld expliciet dwangvoederen voor bij
de productie van foie gras, wat in strijd met
Richtlijn 58/98/EG en Verordening 543/2008.
Feitelijk werpt ze zelf hiermee een
handelsbeperking op, ogenschijnlijk in strijd
met het EU-Verdrag.

Het ging om vermoedens van overtreding van
de richtlijn.

Er is geconstateerd dat Richtlijn 58/98/EG
wordt overtreden. Daarom zijn de
Aanbevelingen opgesteld. De Aanbevelingen

Zaak C5/94 . Arrest van het Hof (23 mei 1996) te vinden op http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61994CJ0005:NL:PDF, overweging 21
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worden ook niet goed nageleefd.
De Spaanse overheid geeft de garantie dat de
richtlijn wordt nageleefd.

Foie-grasproducerende lidstaten hebben geen
garanties gegeven over naleven van de
Aanbevelingen en Richtlijn 58/98/EG.

De EC heeft contact opgenomen met de
Spaanse autoriteiten

De EC geeft tegenstrijdige verklaringen af aan
Europarlementariërs, verduidelijkt de
Aanbevelingen niet en onderneemt geen actie
om te zorgen dat foie-grasproducerende
lidstaten Richtlijn 58/98/EG en de
Aanbevelingen naleven, treedt niet op tegen
Frankrijk die met het opnemen van
dwangvoederen als vereiste bij de productie
van foie gras in de Franse landbouwwet in strijd
met EU-recht handelt.

Bovenstaande verschillen zijn dusdanig dat de HvJ over een importverbod op foie-gras
zeker niet tot dezelfde uitspraak hoeft te komen als in Hedley Lomas.
Nu de EC niet ingrijpt en foie-grasproducerende lidstaten zelf in strijd handelen met
Europees Recht, zou het onhoudbaar zijn wanneer andere lidstaten geen actie mogen
ondernemen.
Overigens: als Nederland een import- of verkoopverbod op foie gras invoert en de EC of
een andere EU lidstaat voorbrengt bij het HvJ, krijgt Nederland – in het onverhoopte en
onwaarschijnlijke geval dat het HvJ zou oordelen dat een dergelijk verbod in strijd is met
het EU-verdrag – de gelegenheid wetgeving aan te passen alvorens er sancties worden
opgelegd (artikel 258-260 EU-Verdrag).

4D. Verordening 543/2008/EG
In de Franse versie van Verordening 543/2008/EG (Verordening; besproken in
Hoofdstuk 2) staat dwangvoederen opgenomen in de definitie van foie gras. In de
Engelse, Duitse en Nederlandse versie is dit niet het geval. Evenwel duidt informatie uit
het EFSA-rapport en uit de fact sheets van Humane Society International en CIWF erop dat
het genoemde minimale gewicht voor eendenlevers (300 gram) in de Verordening niet
zonder dwangvoederen kan worden bereikt. 157 Ook Gaia bevestigt dit. Bij ganzen lijkt het
vereiste minimumgewicht slechts gedurende een beperkte periode van het jaar zonder
dwangvoederen haalbaar te zijn.
Verordening 543/2008 is derhalve strijdig met het beoogde doel van Richtlijn 58/98/EG
en de gedane Aanbevelingen. De Franse versie van de Verordening 543/2008/EG vereist
expliciet dwangvoederen. De Engelse, Duitse en Nederlandse versie van de Verordening
lijken impliciet ook dwangvoederen te vereisen, aangezien het gestelde minimumgewicht
voor eendenlevers (300gram ) niet zonder dwangvoederen behaald lijkt te kunnen
worden.
EFSA (1998) Op.cit. http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/international/out17_en.pdf p. 24 en Beck Y. (1994)
Op.cit. Aangehaald in ‘An HSUS Report: The Welfare of Animals in the Foie Gras Industry, (Maart 2012)
http://www.humanesociety.org/assets/pdfs/farm/HSUS-Report-on-Foie-Gras-Bird-Welfare.pdf
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De Verordening zal, gezien het bovenstaande, in overeenstemming gebracht moeten
worden met hetgeen haalbaar is bij toepassing van de Richtlijn en implementatie van de
Aanbevelingen. Wanneer het vereiste minimumgewicht voor eenden- en ganzenlevers van
300 respectievelijk 400 gram als genoemd in Verordening 543/2008/EG zou worden
verlaagd tot een gewicht dat zonder dwangvoederen kan worden bereikt, kan de in strijd
met Richtlijn 58/98/EG en de Aanbevelingen zijnde praktijk van dwangvoederen niet
langer ten onrechte worden verdedigd door te stellen dat dwangvoederen ‘nodig’ is om
het vereiste minimumgewicht in Verordening 543/2008/EG te bereiken.
Daar ligt een taak voor de EU.

4E. World Trade Organisation
Het is minder waarschijnlijk dat EU-lidstaten bij de World Trade Organisation (WTO) een
klacht indienen als Nederland als enige een verbod uitvaardigt op de import van foie-gras
c.q. producten van vervette eenden/ganzenlever geproduceerd met behulp van
dwangvoederen. De Europese Unie treedt namelijk gezamenlijk op binnen de WTO en EUlidstaten zullen zich in eerste instantie beroepen op het EU-Verdrag en de vrijheid van
goederenvervoer tussen de EU-lidstaten.
Gezien slechts 3% van de wereldwijde foie-grasproductie buiten de EU plaats vindt, zijn de
belangen van non-EU landen om een door Nederland ingesteld importverbod aan te
vechten bij de WTO veel minder groot.
Wanneer Nederland een importverbod invoert op foie gras of op met dwangvoederen
geproduceerde producten, is het niet onwaarschijnlijk dat andere lidstaten volgen.
Immers, ook in andere lidstaten voeren dierenwelzijnsorganisaties campagne voor een
verbod op foie gras.
Wanneer dit – uiteindelijk – zou leiden tot een Europees verbod op foie gras en/of
producten geproduceerd d.m.v. dwangvoederen, zou een (non-)EU lidstaat in theorie een
klacht bij de WTO kunnen indienen ten bate van haar foie gras producerende onderdanen.
De General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), het internationale handelsverdrag dat
de basis van de WTO vormt, laat echter ruimte voor een dergelijk verbod.
Het reikt te ver om in dit onderzoek al in detail uit te wijden over een mogelijke procedure
bij de WTO, maar hieronder worden toch enkele aandachtspunten gegeven:
Artikel III.4 van het GATT luidt onder andere:

“The products of the territory of any contracting party imported into the
territory of any other contracting party shall be accorded treatment no less
favourable than that accorded to like products of national origin in respect of
all laws, regulations and requirements affecting their internal sale, offering for
sale, purchase, transportation, distribution or use.”
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Landen moeten producten uit het buitenland dus hetzelfde behandelen als producten van
nationale herkomst. Om te bepalen of producten gelijk’ zijn, is voor de WTO voornamelijk
het eindproduct relevant, de ‘process and product methods’ ofwel de productiewijze zijn
niet of minder relevant. 158 Als Europa de import van foie-gras c.q. producten van vervette
eenden/ganzenlever wil verbieden, zal moeten worden aangetoond dat foie-gras c.q.
producten van vervette eenden/ganzenlever geproduceerd met behulp van
dwangvoederen anders zijn dan foie-gras c.q. producten van vervette
eenden/ganzenlever geproduceerd zonder dwangvoederen. Mogelijk zou de voorkeur
van consumenten die bijvoorbeeld producten die zonder dwangvoederen zijn
geproduceerd prefereren kunnen aantonen dat producten van vervette
eenden/ganzenlever geproduceerd met dwangvoederen anders zijn dan producten van
vervette eenden/ganzenlever geproduceerd zonder dwangvoederen. 159
Artikel IX van het GATT verbiedt kwantitatieve importbeperkingen. Als Nederland zelf geen
foie gras produceert en de import van foie gras verbiedt of beperkt, kan er al sprake zijn
van strijdigheid met artikel IX van het GATT. 160
In het GATT staan bepalingen opgenomen die ruimte laten voor een verbod op foie gras
c.q. met behulp van dwangvoederen geproduceerde producten, op grond van ‘publieke
moraal’ of ‘animal life’.

Article XX: General Exceptions 161
Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner
which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination
between countries where the same conditions prevail, or a disguised
restriction on international trade, nothing in this Agreement shall be
construed to prevent the adoption or enforcement by any contracting party of
measures:
(a) necessary to protect public morals;
(b) necessary to protect human, animal or plant life or health;

Hoewel de tekst van sub b anders doet vermoeden, wordt sub b zeer restrictief
toegepast en zou het vooral zien op bescherming van leven en gezondheid van dieren ten
behoeve van de gezondheid van de mens. Het is niet duidelijk of een beroep op sub b

Peter Stevenson, The World Trade Organisation Rules: A Legal Analysis of Their Adverse Impact on Animal Welfare, 8
Animal L. 107 (2002), (hierna Stevenson) p. 18 te raadplegen op:
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/animalwelfare/world_trade_legal_analysis_2002.pdf
158

Stevenson. p.18 en p. 14 met verwijzing naar Report of the Appellate Body in European Communities – Measures
Affecting Asbestos and Asbestos-Containing Products, WT/DS135/AB/R. 12 March 2001. At para.192.
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Edward. M. Thomas p. 614, te raadplegen
http://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1081&context=ealr
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De GATT is te raadplegen op :

http://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/issu4_e.htm
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gebaseerd op louter dierenwelzijn ook zou slagen. 162 Daarom zou een uitzondering op
grond van sub a waarschijnlijker zijn.
Om onder een van de uitzonderingen te kunnen vallen zal een verbod in elk geval aan
onderstaande eisen moeten voldoen:
•
•

•

Noodzakelijk om beoogde doel (bescherming publieke moraal of o.a. dierenwelzijn) te
bereiken
Niet willekeurig en proportioneel; zijn er minder vergaande maatregelen mogelijk die
zelfde effect teweeg brengen (bescherming publieke moraal). Hierbij kan ook van
belang zijn of lidstaten van de WTO onderling overleg hebben gevoerd om tot een
oplossing te komen163
Ten slotte moet duidelijk zijn dat met de maatregelen niet een verkapte vorm van
protectionisme is.

Op 25 november 2013 heeft de WTO geoordeeld dat het door de EU ingestelde
handelsverbod op producten afkomstig van de zeehondenjacht rechtsgeldig is. De WTO
heeft met deze uitspraak laten zien dat de publieke moraal of het dierenwelzijn boven de
economische belangen kan worden gesteld. Dit oordeel schept dan ook een welkom
precedent wanneer een toekomstig import- of handelsverbod op foie gras wordt
aangevochten bij de WTO. 164
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Stevenson Op.Cit. p.38
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Thomas, Op. Cit. 623

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=%28@Symbol=%20wt/ds401/r*%20not%20rw
*%29&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true#
164
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5. Ontwikkelingen buiten de EU
Ook buiten de EU staat de productie en verkoop van foie gras ter discussie. In dit
hoofdstuk worden drie opvallende casussen behandeld waarin de handel in foie gras ter
discussie gesteld wordt.

5A. Israël
Tot 2006 was Israël na Frankrijk de grootste producent van foie gras. Na een uitspraak
van het hoogste gerechtshof in Israël in 2006 is de productie van foie gras, vanwege het
dwangvoederen, verboden. 165 Foie gras is echter nog wel verkrijgbaar in Israël.
In het voorjaar van 2013 is een wetsvoorstel gedaan door Rabi Dov Lipman om hier
bovenop ook de import van foie gras te verbieden. Ter onderbouwing schrijft hij:

“The intention was not to transfer the economics of force-feeding from Israel
to abroad, but to put an end to this horrible abuse” 166

Uit angst voor Europese vergeldingsmaatregelen, zoals een verbod op ritueel slachten of
procedures bij de WTO, is het wetsvoorstel van Rabi Dov Lipman aangepast. Niet de
import van foie gras is verboden, maar de handel in foie gras. Hierdoor kan foie gras niet
meer in winkels en restaurants worden verkocht, maar nog wel voor privé-gebruik worden
geïmporteerd.
Als het wetsvoorstel door de Knesset – het Israëlisch parlement – wordt goedgekeurd en
het importverbod wordt ingevoerd, zal Israël het eerste land ter wereld zijn waar de
productie en handel in foie gras bij wet zijn verboden.
Bij de ‘preliminairy reading’– de voorbehandeling van het wetsvoorstel – kreeg het de
steun en stem van de meerderheid van de parlementsleden. 167
Wanneer het handelsverbod er komt, kan worden bekeken hoe er vanuit de WTO en EU
eventueel op wordt gereageerd en met welke argumenten Israël een dergelijk verbod zou
beargumenteren en rechtvaardigen.
Zoals in de inleiding van dit onderzoek al werd belicht, zou de techniek van het
dwangvoederen mogelijk via de diaspora over Europa zijn verspreid. 168 Ondanks de lange
Foie gras verdict, supreme court of Israel 9232/01 (augustus 2003)
http://www.animallaw.info/nonus/cases/cas_pdf/Israel2003case.pdf
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NTD News, Israel (29 mei 2013). Israeli MP’s stands against importation of foie gras. Reporter: Aviva Grunpeter
http://ntdtv.org/en/news/world/middle-east-africa/2013-05-29/israeli-mp-stand-against-the-importation-of-foie-gras-.html
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The Jerusalem post (7 oktober 2013). Foie gras trade prohibition passes in preliminary Knesset reading, Auteur: Sharon
Udasin http://www.jpost.com/Diplomacy-and-Politics/Foie-gras-trade-prohibition-passes-in-preliminary-Knesset-reading319431
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culturele traditie is de productie van foie gras hier nu verboden, en wordt mogelijk ook
een handelsverbod ingesteld. Hierbij moet worden opgemerkt dat de foie-grasproductie
in Israël omvangrijk was en men, ondanks de economische gevolgen, een
productieverbod heeft ingevoerd om het welzijn van dieren te laten prevaleren. Andere
foie-grasproducerende lidstaten zouden hier een voorbeeld aan kunnen nemen.

5B. De Verenigde Staten (Chicago en Californië)
Chicago
In april 2006 heeft Chicago als eerste stad in de Verenigde Staten de verkoop van foie
gras verboden na klachten van bewoners. Restaurants die alsnog foie gras zouden
serveren zouden worden beboet. Het verbod leidde tot verontwaardiging onder
restauranthouders die van mening waren dat zij zelf mogen bepalen wat ze wilden
serveren. Foie gras werd alsnog geserveerd, maar onder een andere naam. In mei 2008
is het verbod weer ingetrokken.
Californië
Sinds 1 juli 2012 is de productie en verkoop van foie gras in Californië verboden. Dit
verbod volgde na een periode van 7,5 jaar waarin foie-grasproducenten de tijd werd
gegund om alternatieven voor dwangvoederen te ontwikkelen. De toenmalige gouverneur
Arnold Schwarzenegger introduceerde de wet in september 2004 en gaf daarbij aan:

“This bill provides seven and a half years for Agricultural husbandry practices
to evolve and perfect a humane way for a duck to consume grain to increase
the size of its liver through natural processes.”

en

“If agricultural producers are successful in this endeavour, the ban on foie
gras sales and production in California will not occur.” 169

De foie-grasproducten hebben in de periode van 7,5 jaar kennelijk geen alternatieven voor
het dwangvoederen ontwikkeld. De wet is op 1 juli 2012 ingegaan. Door de wet is de
verkoop van producten verboden ‘die met behulp van dwangvoederen zijn geproduceerd
met als doel de lever van de vogel tot abnormale proporties te vergroten’.170 Restaurants
die foie gras verkopen worden beboet. Foie gras ‘weggeven’ mag nog wel, waardoor

BBC News (13 aug 2003). Israel court cans foie gras farms. Business news.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/3146835.stm
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Last Chance for Animals. About foie gras. www.lcanimal.org/index.php/campaigns/foie-gras-an-appetite-forcruelty/about-foie-gras
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California legislative information. Senate Bill no 1520, chapter 904. Force fed birds (2003-2004)
http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=200320040SB1520
170
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restauranthouders kunstgrepen uithalen om hun klandizie alsnog foie gras te kunnen
voorzetten. Zo ‘geven’ zij bijvoorbeeld foie gras weg bij dure maaltijden.
De enige foie-grasproducent in Californië zou zijn productie hebben gestaakt. 171
Reactie Frankrijk op ontwikkelingen VS
Van de foie-grasproducerende landen heeft Frankrijk vooralsnog besloten geen klacht
over het verkoopverbod van Californië bij de WTO in te dienen. De Franse afgevaardigde
van het ministerie van Voedsel en Landbouw heeft aangegeven andere routes te willen
bewandelen. Zo wil hij de slechte naam van foie gras zuiveren en Amerikanen er van
overtuigen dat het verbod verkeerd is. Daarnaast zou hij Franse foie-grasproducenten met
andere markten en afnemers zoals Rusland en China in contact brengen. 172

Huffingtonpost (29 juni 2012). California foie gras ban: a brief history of anti-foie measures.
http://www.huffingtonpost.com/2012/06/29/california-foie-gras-ban_n_1635542.html
171

Mother nature network (23 jul 2012). France will not go to WTO over California foie gras ban. Overgenomen van: AFP
Global edition. http://www.mnn.com/food/healthy-eating/stories/france-will-not-go-to-wto-over-california-foie-gras-ban
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6. Conclusie
Nederland heeft voldoende argumenten beschikbaar om de import van foie gras te
kunnen verbieden. De reactie van de toenmalige minister Verburg van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit in 2009; dat een importverbod voor foie gras ‘in beginsel’ in strijd zou
zijn met het EU -Verdrag en WTO-regels en dat zij daarom niet voornemens was een
verbod in te stellen, was dan ook te kort door de bocht.
Omdat moet worden vastgesteld dat de foie-grasproducerende lidstaten van de EU
Richtlijn 58/98/EG inzake de bescherming van voor productie gehouden dieren en de in
1999 gedane Aanbevelingen niet naleven, terwijl de EC ter zake niet ingrijpt, kan
Nederland zich beroepen op artikel 36 EU-Verdrag.
Op basis van artikel 36 EU-Verdrag kan Nederland onder deze omstandigheden –
gerechtvaardigd op basis van de bescherming van de gezondheid en het leven van dieren
– de import van foie gras verbieden. Het Europese Hof van Justitie (HvJ) zou onder de
huidige omstandigheden in redelijkheid tot de conclusie moeten komen dat een
importverbod in Nederland rechtmatig is.
Uitwerking:
Foie gras is volgens Verordening 543/2008/EG de lever van eenden of ganzen die zo zijn
gevoed dat de lever is vervet (hypertrofie). Deze levers mogen als foie gras worden
verkocht wanneer deze een minimum nettogewicht hebben van 300 gram bij eenden en
400 gram bij ganzen.
De levers van sommige eenden en ganzen vervetten van nature in enige mate voor de
migratie. De vogelsoorten die bij de productie van foie gras worden gebruikt, migreren
echter niet allemaal. Sommige soorten leggen van nature niet dergelijke vetreserves aan.
De levers van eenden kunnen zonder dwangvoederen niet het gewicht van 300 gram
bereiken. Ganzen zouden het minimumgewicht (400 gram) mogelijk eenmaal per jaar –
vlak voor de vogeltrek – zonder dwangvoedering kunnen bereiken.
Bij de productie van foie gras worden de vogels daarom vrijwel zonder uitzondering
gedwangvoederd waarbij de fysieke mogelijkheid van de vogels om vet op te slaan wordt
uitgebuit en geforceerd:
•
•
•
•

Bij het dwangvoederen krijgen de vogels via een pijp in hun slokdarm enorme
hoeveelheden vet voedsel in hun maag gepompt;
Het dwangvoederen gaat gepaard met stress en leidt bij de vogels vaak tot letsel aan
de slokdarm;
De vogels krijgen bij het dwangvoederen veel meer voedsel binnen dan zij vrijwillig
zouden eten;
De voeding voldoet ook kwalitatief niet aan de fysiologische behoefte van de vogels,
maar is er enkel op gericht zo snel mogelijk tot leververvetting te leiden;
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•
•
•

•

•

Ten gevolge van het dwangvoederen wordt de lever 6 tot 10 maal zwaarder terwijl de
lever in de natuur voor de vogeltrek maximaal verdubbelt;
Vogels worden kortademig, krijgen vloeibare ontlasting en hun poten bezwijken vaak
onder het enorme gewicht;
De leveromvang en mate van vervetting die optreedt ten gevolge van het
dwangvoederen is vele malen ernstiger dan in de natuur bij de vogels zou voorkomen.
Het dwangvoederen kan dan ook leiden tot leverfalen.
De vogels verblijven tijdens de periode van dwangvoederen – die circa 15 dagen
beslaat – nog dikwijls in kleine individuele kooien waarin de vogels nauwelijks kunnen
bewegen; ze kunnen zich niet omdraaien, ze kunnen hun veren niet schoonhouden of
hun vleugels uitslaan.
Het sterftecijfer van vogels tijdens de periode van dwangvoederen ligt tot 20 maal
hoger dan bij niet gedwangvoederde soortgenoten.

Bovengenoemde aspecten van de foie-grasproductie zijn in strijd met Richtlijn 98/58/EG
inzake de bescherming van voor productie gehouden dieren. In Richtlijn 58/98/EG staat
immers:

“De dieren moeten een toereikende hoeveelheid gezond en voor de soort en
leeftijd geschikt voeder dienen te krijgen zodat zij in goede gezondheid blijven
en aan hun voedingsbehoeften voldaan wordt. Het toegediende voeder en
drinken en de wijze van toediening mogen de dieren geen onnodig lijden of
letsel toebrengen”

en

“De bewegingsvrijheid die past bij het dier, met inachtneming van de soort en
overeenkomstig de bestaande ervaring en de wetenschappelijke kennis, mag
niet op zodanige wijze worden beperkt dat het dier daardoor onnodig lijden of
letsel wordt toegebracht”

Het is evident dat het dwangvoederen bij de productie van foie gras onnodig leed
veroorzaakt en op basis van Richtlijn 58/98/EG verboden zou moeten zijn. Dit is ook
onderkend in de Aanbevelingen van de Standing Committee van de Raad van Europa bij
de opstelling en goedkeuring waarvan de EC en de lidstaten in 1999 actief betrokken
waren. Hierin staat immers:

“Methods of feeding and feed additives which cause distress, injury or
disease to the ducks or may result in development of physical or
physiological conditions detrimental to their health and welfare shall not be
permitted.”
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Ondanks de in 1999 gedane Aanbevelingen om de productie van foie gras in
overeenstemming te brengen met Richtlijn 58/98/EG, door ondermeer alternatieven voor
dwangvoederen te zoeken en individuele kooien af te schaffen, wordt hier tot vandaag de
dag nauwelijks iets aan gedaan. Vogels worden nog steeds gedwangvoederd, in
individuele kooien gehouden en er wordt niet actief naar alternatieven voor
dwangvoederen gezocht.
Bovendien:
Verordening 543/2008/EG is in strijd met Richtlijn 58/98/EG:
In Verordening 543/2008/EG worden minimum netto gewichten van levers vereist die bij
eenden niet – en bij ganzen hooguit 1 keer per jaar – zonder dwangvoederen kunnen
worden bereikt. Het vereiste minimumgewicht impliceert daarom dat foie gras van
eendenlevers met dwangvoederen dient te worden geproduceerd. De Franse tekst van de
Verordening schrijft dwangvoederen zelfs expliciet voor. In de andere officiële werktalen
van de Europese is dwangvoederen niet in die definitie opgenomen.
In een Franse wet uit 2005 staat dwangvoederen eveneens expliciet opgenomen als een
vereiste bij de productie van foie gras. Dit is evident in strijd met de al eerder opgestelde
Richtlijn 58/98/EG en leidt ertoe dat foie gras, geproduceerd zonder dwangvoederen in
Frankrijk niet als foie gras op de markt mag worden gebracht. Deze handelsbeperking is
in strijd met EU-recht en belemmert bovendien de introductie van meer diervriendelijke
productiemethoden overeenkomstig Richtlijn 58/98/EG.
Dwangvoederen is niet nodig:
Met foie gras vergelijkbare producten, waarbij een gewicht van 300 gram bij eenden
waarschijnlijk niet wordt bereikt, kunnen ook zonder dwangvoederen worden
geproduceerd. Dwangvoederen wordt bij ganzen enkel toegepast om gedurende het hele
jaar – en niet alleen in de periode voordat de vogels van nature zouden migreren – zoveel
mogelijk en zo groot mogelijke foie gras tegen een lage prijs te kunnen produceren.
Bestreden kan worden dat het in Verordening 543/2008/EG gestelde minimumgewicht,
de middelen heiligt en dwangvoederen ‘nodig’ of ‘noodzakelijk’ maakt.
De huidige foie-grasproductie kan niet als ‘culturele traditie’ of ‘regionaal
erfgoed’ worden aangemerkt:
De afgelopen 50 jaar hebben er vele veranderingen plaatsgevonden in de wijze waarop
foie gras wordt geproduceerd. De vogelsoort, de wijze van dwangvoederen en de
huisvesting zijn ingrijpend veranderd. Hierdoor zou de foie-grasproductie geen
bescherming kunnen genieten als ‘culturele traditie’ of ‘regionaal erfgoed’ of om die reden
op basis van artikel 13 EU-Verdrag kunnen worden gedoogd ondanks strijdigheid met
Richtlijn 58/98/EG en de Aanbevelingen.
De EC verzuimt toezicht te houden en maatregelen te nemen voor de uniforme
toepassing van Richtlijn 58/98/EG en de Aanbevelingen
De EC treedt, ondanks dat het haar taak is, niet op tegen foie gras producerende
lidstaten die Richtlijn 58/98/EG en de Aanbevelingen niet naleven, en komt niet met
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nadere maatregelen ter implementatie of uitwerking van de Aanbevelingen. Ook stelt de
EC om onduidelijke redenen de deadline om individuele kooien voor groepskooien te
vervangen voor individuele lidstaten (Frankrijk) uit.
Hoewel de EC aangeeft dat een import- of verkoopverbod voor foie gras wat haar betreft
in strijd zou zijn met het EU-Verdrag, is het feitelijk het HvJ dat hier uiteindelijk over kan
beslissen. De omstandigheden rondom de foie-grasproductie verschillen dusdanig van de
omstandigheden die zich voordeden bij de HvJ zaak Hedley Lomas (welke door de EC wel
is genoemd als argumentatie dat een importverbod niet zou zijn toegestaan), dat de kans
reëel is dat HvJ een importverbod voor foie gras wél als rechtmatig zal aanmerken.
Wereldwijd is foie gras vanwege het dwangvoederen een controversieel product.
Israël, tot 2006 de op een na grootste producent van foie gras, en het gebied waar de
specialiteit 2500 jaar geleden zelfs zou zijn ontdekt, heeft de productie ondanks de
economische gevolgen verboden. Onlangs is daar zelfs een wetsvoorstel ingediend om
ook de handel in foie gras te verbieden. In Californië is de verkoop van foie gras
verboden. Ook in de rest van de Verenigde Staten streven dierenwelzijnsorganisaties
continu naar een verbod op foie gras. Frankrijk heeft het productie- en handelsverbod in
Californië nog niet aangevochten en is – voor zover bekend – ook niet van plan dat te
gaan doen.
Het is niet waarschijnlijk dat een klacht bij de World Trade Organisation (WTO) wordt
ingediend en ook op basis van de General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) is er
ruimte voor een importverbod.
In Nederland wordt geen foie gras geproduceerd. Op basis van bepalingen in de Wet
Dieren, het Besluit Welzijn Productiedieren en de Aanbevelingen moet worden
aangenomen dat productie ook in Nederland niet is toegestaan.
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7. Samenvatting
Foie gras is een vervette eenden- of ganzenlever die als delicatesse wordt aangemerkt.
De levers van sommige eenden en ganzen vervetten van nature voor de trek. Voor de
productie van foie gras wordt deze natuurlijke vervetting uitgebuit en geforceerd door de
vogels te dwangvoederen. Door dit dwangvoederen, dat gepaard gaat met stress,
verwondingen en hoge sterftecijfers bij de vogels, is foie gras een controversieel product.
Foie Gras is volgens Verordening 543/2008/EG de lever van eenden of ganzen die ‘zo
zijn gevoed’ dat de lever is vervet (hypertrofie). Deze levers mogen als foie gras worden
verkocht wanneer deze een minimum nettogewicht hebben van 300 gram bij eenden en
van 400 gram bij ganzen.
In Nederland wordt geen foie gras geproduceerd. Op basis van bepalingen in de Wet
Dieren, het Besluit Welzijn Productiedieren en de Aanbevelingen van de Standing
Committee moet worden aangenomen dat productie in Nederland niet zou zijn
toegestaan. Foie gras kan wel in Nederland geïmporteerd worden om hier te worden
verkocht.
In 2009 is in de Tweede Kamer door de Partij van de Dieren aan minister Verburg van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, gevraagd of zij bereid was een verkoop- en/of
importverbod op foie gras in te stellen. Minister Verburg antwoordde hierop dat:

‘(..) een dergelijk verbod ‘in beginsel’ in strijd zou zijn met het EU-Verdrag en
WTO-regels en dat zij daarom niet voornemens was een verbod in te stellen’.

In 1998 is op verzoek van de Europese Commissie door EFSA onderzoek gedaan naar de
welzijnsaspecten van vogels bij de productie van foie gras. Hieruit bleek dat de productie
van foie gras in strijd is met de vereisten van Richtlijn 58/98/EG inzake de bescherming
van voor productie gehouden dieren:

Artikel 3
De lidstaten zorgen er voor dat de eigenaar of houder alle passende
maatregelen treft om het welzijn van dieren te verzekeren en te waarborgen
dat de dieren niet onnodig aan pijn of leed worden blootgesteld en dat hen
geen onnodig letsel wordt toegebracht.

En in de Bijlage bij Richtlijn 58/98/EG:

73

7. De bewegingsvrijheid die past bij het dier, met inachtneming van de soort
en overeenkomstig de bestaande ervaring en de wetenschappelijke kennis,
mag niet op zodanige wijze worden beperkt dat het dier daardoor onnodig
lijden of letsel wordt toegebracht.14. De dieren moeten een toereikende
hoeveelheid gezond en voor de soort en leeftijd geschikt voeder krijgen zodat
zij in goede gezondheid blijven en aan hun voedingsbehoeften voldaan wordt.
Het toegediende voeder en drinken en de wijze van toediening mogen de
dieren geen onnodig lijden of letsel toebrengen.

•

•

•
•

Ad. Artikel 3: De bewegingsvrijheid van vogels is bij de productie van foie gras
dusdanig beperkt dat de vogels daardoor onnodig lijden; de vogels hebben nauwelijks
ruimte in hun kooien en kunnen niet rechtop staan, zich omdraaien of hun vleugels
strekken en verzorgen. De vogels staan doorgaans op draadstalen vloeren
ongeschikt voor hun zwempoten; dit leidt vaak tot pootblessures.
Ad. Bijlage. 7: De vogels krijgen geen toereikende hoeveelheid gezond- en voor de
soort en leeftijd geschikt voeder zodat zij in goede gezondheid blijven: ze krijgen veel
meer voedsel dan zij vrijwillig zouden eten. De lever neemt hierdoor enorm in omvang
toe en vervet op een wijze die in de natuur niet voor komt. Dit leidt tot leverfalen,
pootblessures en sterftecijfers die tot 20 maal hoger liggen dan bij niet
gedwangvoederde soortgenoten.
Het voedsel bevat kwalitatief niet de voedingsstoffen die de vogels als omnivoren
nodig hebben, maar is er louter op gericht de levers zo snel mogelijk vet te mesten.
Ad bijlage. 14: De wijze waarop de vogels het voedsel krijgen toegediend brengt de
vogels onnodig lijden of letsel toe; de vogels raken gestrest door het dwangvoederen
en proberen weg te bewegen van de persoon die hen dwangvoedert. Door deze
stress en de wijze van toediening kan de kwetsbare slokdarm van de vogel
beschadigen.

In 1999 zijn de EU en lidstaten actief betrokken geweest bij het opstellen en de
goedkeuring van Aanbevelingen om de foie gras-productie diervriendelijker en conform de
vereisten als gesteld in Richtlijn 58/989/EG te maken. Individuele kooien moeten
vervangen worden door kooien die de vogels meer bewegingsruimte geven en waarin de
vogels hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen.
Lidstaten werd daarnaast opgedragen naar (diervriendelijke) alternatieven voor
dwangvoederen te zoeken.
Vandaag de dag, 14 jaar nadat deze Aanbevelingen zijn gedaan, moet geconstateerd
worden dat er nauwelijks iets is verbeterd voor de vogels:
•
•

Voor de productie van foie gras worden vogels nog altijd op grote schaal
gedwangvoederd en in individuele kooien gehouden.
In tegenstelling tot de Engelse, Franse en Nederlandse versie van Verordening
543/2008/EG staat in de Franstalige versie van Verordening 543/2008/EG
dwangvoederen bij de definitie van foie gras opgenomen.
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•

In een Franse wet uit 2005, ingesteld na de gedane Aanbevelingen, staat
dwangvoederen zelfs als expliciete eis bij de productie van foie gras opgenomen.
Hierdoor kan foie gras geproduceerd zonder dwangvoederen, niet als foie gras in
Frankrijk worden verkocht en wordt de intrede van meer diervriendelijke
productiemethoden belemmerd. Deze handelsbelemmering is in strijd met EU-recht.

De minimumgewichten die in Verordening 543/2008/EG worden gesteld, zijn strijdig met
hetgeen door Richtlijn 58/98/EG wordt beoogd. Er zijn meerdere onderzoeken/rapporten
die erop duiden dat een gewicht van 300 gram bij eenden niet zonder dwangvoederen
kan worden bereikt. Het gewicht van 400 gram bij ganzen zou zonder dwangvoederen bij
Pateria de Sousa in de zomer vlak voor de vogeltrek worden bereikt. Impliciet zouden
derhalve ook de Engelse, Duitse en Nederlandse versies van Verordening 543/2008/EG
dwangvoederen voorschrijven bij de productie van foie gras van eenden.
Dwangvoederen is mogelijk niet nodig voor de productie van foie gras van ganzen. Met
foie gras vergelijkbare producten, kunnen ook zonder dwangvoederen worden
geproduceerd. Pateria de Sousa produceert naar eigen zeggen zonder dwangvoederen
en heeft zelfs een prestigieuze prijs gewonnen met zijn foie gras. Dwangvoederen wordt
enkel toegepast om gedurende het hele jaar – en niet alleen in de periode voordat de
ganzen van nature zouden migreren – zoveel mogelijk foie gras tegen een lage prijs te
kunnen produceren. De EC heeft ook aangegeven op de hoogte te zijn van alternatieve
voedingsmethoden zonder dwangvoederen.
De passieve houding van de EC, die nalaat toezicht te houden op uniforme toepassing van
Richtlijn 58/98/EG en uitvoering van de Aanbevelingen, motiveert foie-grasproducerende
lidstaten niet om relevante Europese wetgeving na te leven.
De afgelopen 50 jaar hebben er vele veranderingen plaatsgevonden in de wijze waarop
foie gras wordt geproduceerd. De vogelssoort, de wijze van dwangvoederen en de
huisvesting zijn veranderd. De huidige foie-grasproductie kan dan ook niet als ‘culturele
traditie’ of ‘regionaal erfgoed’ worden aangemerkt waardoor de foie gras-productie op
grond van artikel 13 EU-Verdrag bescherming zou genieten, of ondanks strijdigheid met
Richtlijn 58/98/EG gedoogd zou kunnen worden.
In Californië is er sinds 1 juli 2012 een productie- en handelsverbod op foie gras. Dit
verbod is niet aangevochten bij de WTO door foie-grasproducerende landen. Op korte
termijn voert Israël mogelijk een handelsverbod in. De productie van foie gras was al
verboden ondanks dat dit land zelf een grote producent was.
Foie-grasproducerende lidstaten leven Richtlijn 58/98 EG en de in het kader van deze
Richtlijn gedane Aanbevelingen niet na. Mede vanwege deze tekortkomingen en het
verzuim van de EC ter zake zou Nederland met succes een beroep kunnen doen op
artikel 36 EU-Verdrag. Op basis daarvan kan een importverbod voor foie gras, worden
“gerechtvaardigd uit hoofde van de gezondheid en het leven van dieren”.
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8. Bijlage 1: Citaten van wetenschappers over
dierenwelzijn en foie gras
Hieronder is een aantal citaten weergegeven van wetenschappers en dierenartsen over
het welzijn van de ganzen en eenden die voor foie gras worden gehouden. De
oorspronkelijke taal is gehandhaafd om te voorkomen dat de betekenis van de tekst bij
vertaling onverhoopt verandert.
Citaten uit Forced Feeding - an inquitry into the welfare of ducks and geese kept
for the production of foie gras (2000). Advocated for Animals en WSPA
Dr. Yvan Beck, dierenarts gepromoveerd op foie gras 173:
•

•

•

•

“There is no comparison between what nature does...and the extreme which force
feeding represents for the organism. At the end of this process the birds are, in any
case, incapable of making the smallest effort, which is in total contradiction to the
aim of the natural process”.
Foie gras is a steatosis of the liver and as such, has to be considered as a pathology.
Whether the process is reversible does not matter. If the liver steatosis produced by
force feeding continues, the process is non reversible as beyond a certain threshold
the bird is condemned to die.”
Geese and ducks do not have a crop (a pouch in the gullet) but the increasing amount
of food given prior to force feeding and the force feeding itself causes the lower part
of the oesophagus to expand (EFSA).There is a greater risk of damage to stretched
tissue than to normal tissue (EFSA) and “it seems likely that the birds have sufficient
damage to oesophagus tissue, caused by the force feeding process to have been
painful to them.”
Dr. Beck cites acute enteritis of the small intestine as appearing generally at the end
of the first week of force feeding. This is characterised by extreme thirst, immobility
and diarrhoea. Another disease, enterotoxaemia of cramming attacks “a high
proportion of geese and ducks”, resulting in “a horrible death” unless treated with
antibiotics.

Commentaar van twee dierenartsen bij autopsierapporten van eenden die werden
gehouden voor de productie van foie gras:
•

“Animals in this condition would experience constant pain ... I consider the production
of foie gras to be inhumane as it deliberately harms the duck...” Tatty M. Hodge,
M.S., D.V.M. Letter dated August 14, 1995

Dr.Heimann, a veterinary pathologist

Yvan Beck is dierenarts in België, en schreef in 1994 het proefschrift ‘Cramming of Palmipeds and the Production of
Foie Gras: A global approach to Society’s Choice’ (1994, Vrije Universiteit Brussel). Geciteerd in Forced Feeding - an
inquitry into the welfare of ducks and geese kept for the production of foie gras (2000). Produced by Advocated for
Animals en WSPA http://www.wspa.dk/Images/FoieGrasReport_tcm10-2611.pdf.
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•

•

“The liver steatosis caused by ‘gavage’ is a pathological process that shows itself first
by a fatty degeneration of the hepatic cells and then by necrosis...The fatty liver
cannot be seen as normal. It is a categorical sign of a state of illness with clinical
symptoms”.
Respiratory difficulties develop, as Dr. Heimann explains, because “the liver attains a
significant size, distending the peritoneum and occupying the space normally
reserved for other organs. This leads to respiratory difficulties – still not often
detected as animals shut up in narrow cages do not make any muscular effort – and
above all to problems with heat regulation. There is also a compression of blood
vessels and the development of circulatory problems”.

Dr. Eric Dunayer, a veterinarian stated that
•

the disruption of normal liver function would “cause the animals to suffer from severe,
debilitating metabolic diseases” because “... since the liver is the site of detoxification
of . . . many substances, these chemicals will accumulate in the blood ..., cause an
animal to feel sick, upset normal cell function, and can lead to coma and death.”

Citaten verzameld door The Humane Society of the United States (HSUS) van
‘vooraanstaande welzijnswetenschappers en experts, waaronder dierenartsen
die gedwangvoederde vogels hebben onderzocht, of lijkschouwingen hebben
gedaan’ 174
Ian J.H. Duncan, Emeritus Chair in Animal Welfare, University of Guelph, Ontario, Canada
•

“In my opinion, the force feeding of ducks and geese, for the production of foie gras
is a cruel and inhumane practice that should be banned. There are two aspects to the
cruelty:
o Forcing food down a bird’s gullet beyond the limits of its appetite will
cause pain and suffering. Also, the regular insertion of a feeding tube
down the esophagus several times a day will inevitably lead to damage of
the esophagus. When the esophagus becomes damaged, then the
painfulness of every force feeding episode will be exacerbated.
o Force feeding quickly results in birds that are obese and in a pathological
state, called hepatic lipidosis of [sic] fatty liver disease. There is no doubt,
that in this pathological state, the birds will feel very ill. In my view it is
completely unethical to deliberately promote a diseased state in an
animal. The birds’ obesity will lead to a myriad of other problems from
skeletal disorders to difficulties in coping with heat stress and all of which
are accompanied by feelings of malaise. In my view, no civilized country
would allow this barbaric practice to continue.”

Lynn R. Dustin, Veterinarian, Bay Area Bird Hospital, San Francisco, California, USA

The Humane Society of the United States. Scientists and experts on force-feeding for foie gras production and duck and
Goose welfare. http://www.humanesociety.org/assets/pdfs/farm/hsus-scientists-and-experts-on-force-feeding-for-foie-grasproduction-and-duck-and-goose-welfare.pdf
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•

“Numerous injuries can occur from the process of force feeding. Because a gavage
tube is inserted down the esophagus, scalding can occur from food that is too hot,
and the tube can cause inflammation of the throat, bruising or perforation of the
esophagus, asphyxia, over expansion of the esophagus and lesions of the neck,
throat or chest.
Some duck species gorge prior to migration. However, they do not gorge to the
extent of causing illness or making themselves incapable of breathing or walking,
which results from force feeding. Nor do they suffer the repeated trauma of gavage
tube insertion.”

Christine Nicol, Professor of Animal Welfare, School of Veterinary Science, University of
Bristol, UK
•

•

“My view on the production of foie gras is clear and supported by biological evidence.
This practice causes unacceptable suffering to these animals. The primary issue is
the use of force….Foie gras production takes no account of the physiological state of
the bird, but involves force feeding far beyond the point at which the bird would
naturally stop. This practice is repeated daily for a number of weeks, causing lesions
to the throat, pathological changes to the liver and painful distension of the abdomen,
limiting movement.”
“Foie gras production significantly reduces welfare….It causes pain during and as a
consequence of the force feeding, feelings of malaise as the body struggles to cope
with extreme nutrient imbalance, and distress due to the forceful handling. The most
extreme distress is caused by loss of control of the birds’ most basic homeostatic
regulation mechanism as their hunger control system is over-ridden.”

Laurie Siperstein-Cook, Mobile Avian Veterinarian, Davis, California, USA
•

“[T]he esophagus of force-fed ducks exhibit[s] scarring from the repeated trauma
from the wide metal tubes that are pushed down the esophagus during the forcefeeding process. Rough handling by the workers doing the force-feeding would
exacerbate this trauma to the mucosal surface of the esophagus.
Excess weight at fast growth rates causes pressure on the legs and joints, also
making it difficult and painful to walk. Ducks in foie gras factories have been shown to
suffer from a much higher rate of long bone fractures at the time of slaughter than
ducks raised for meat and not force-fed.”

Christine Van Berchem, Veterinarian, Brussels, Belgium
René Zayan, Professor of Ethology, Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve,
Belgium
•

“[T]here is absolutely no doubt, that force-feeding subjects them to physiological and
behavioural suffering which dramatically reduces their well-being....[F]orce-feeding
constitutes a reprehensible practice from an ethical point of view.”
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