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Betreft Het dwangmatig voeden van kalveren

Bijlagen
1

Geachte Voorzitter,
De vaste Kamercommissie voor Landbouw, Natuur e Voedselkwaliteit heeft mij
verzocht een reactie te geven op het bericht van onder andere Wakker Dier dat
(eerstedags) kalveren dwangmatig gevoerd worden en gevraagd na te gaan of dit
toegestaan is.
Hierbij zend ik u een afschrift van mijn antwoord op de brief van Wakker Dier van
18 mei 2009.
DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg
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Geachte heer Van de Wouw,
Dank voor uw brief waarin u aandacht vraagt voor dwangvoeding bij pasgeboren
kalveren en waarin u aangeeft zo snel mogelijk een verbod te willen op
dwangvoeding als er geen medische noodzaak is.
De huidige gangbare praktijk op vrijwel alle melkveebedrijven is dat een
pasgeboren kalf met de speen(emmer) koebiest krijgt toegediend. Alleen als er
medische noodzaak is, wordt gebruik gemaakt van een sonde. In dat geval weegt
de gezondheid van het dier zwaarder dan het tijdelijke ongerief dat veroorzaakt
wordt door de sonde.
Regels over het voederen van kalveren zijn opgenomen in het Kalverenbesluit en
het Besluit welzijn productiedieren. Deze regels zijn gebaseerd op de Europese
Richtlijn 2008/119/EG over het welzijn van kalveren en de Europese Richtlijn
98/58/EG inzake de bescherming van voor landbouwdoeleinden gehouden dieren.
Zo moet een pasgeboren kalf zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen zes
uur na de geboorte koebiest binnen krijgen voor een gezonde start. Dat moet
gebeuren op een zodanige manier dat het dier geen onnodig leed of letsel wordt
toegebracht. Ook moet het kalf het voer krijgen met tussenpozen die passen bij
zijn fysiologische behoefte. Laatstgenoemde richtlijn bevat bovendien een
algemene norm dat de eigenaar of houder alle maatregelen moet treffen om het
welzijn van dieren te verzekeren en tevens moet waarborgen dat dieren niet
onnodig pijn of letsel wordt toegebracht.
Overtreding van de relevante bepalingen uit beide eerdergenoemde besluiten is
strafbaar gesteld in de Wet op de economische delicten. Een door de AID
gesignaleerde overtreding kan langs die weg worden bestraft.
Net als u vind ik de gezondheid en het welzijn van kalveren belangrijk. Ik ben van
mening dat het voeden met de speen belangrijk is voor het welzijn van het kalf.
Het routinematige gebruik van sondevoeding vind ik dan ook een ongewenste
ontwikkeling. Arbeidsefficiëntie vind ik in deze geen goede reden om
sondevoeding toe te passen.
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Gezien de huidige gangbare praktijk op melkveebedrijven en de al bestaande
regelgeving, zie ik geen noodzaak voor verdere regelgeving.

Directie Landbouw

Uiteraard zal ik de ontwikkelingen betreffende het toedienen van biest aan
pasgeboren kalveren nauwlettend blijven volgen.
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