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Geachte heer Van de Wouw,
Ik dank u voor uw rapport over foie gras dat u op 23 december jl. heeft
toegezonden.
Uw concluderende verzoek luidt om vanwege het dierenleed een importverbod in
te stellen op foie gras.
In reactie kan ik u het volgende aangeven.
Hoewel ik zeker geen voorstander ben van de gepraktiseerde wijze van
dwangvoedering van eenden voor de foie grasproductie, gaat een importverbod in
tegen de ruimte die de aanbevelingen van de Raad van Europa bieden om te
werken aan alternatieve methoden.
In de aanbevelingen van de Raad van Europa, waar Richtlijn nr. 98/58/EG naar
verwijst, wordt de productie van foie gras niet verboden. Wel wordt in de
aanbevelingen aangegeven dat landen die foie grasproductie toestaan onderzoek
moeten aanmoedigen naar de welzijnsaspecten en naar alternatieve methoden.
Het instellen van een nationaal importverbod op grond van dierenwelzijn is
Europeesrechtelijk bovendien niet mogelijk. Vanwege de geharmoniseerde
dierenwelzijnsnormen van Richtlijn 98/58/EG van de Raad inzake de bescherming
van voor landbouwdoeleinden gehouden dieren kan Nederland geen beroep doen
op artikel 36 van het VWEU om een verbod op de import van foie gras vanuit het
oogpunt van dierenwelzijn te rechtvaardigen.
Wel zal ik de Commissie verzoeken erop toe te zien dat de Franse autoriteiten er
met ingang van 2016 strict op handhaven dat de betreffende dieren niet meer in
individuele kooien worden gehuisvest en erop toe te zien dat zij onderzoek laten
uitvoeren naar de welzijnsaspecten en naar alternatieve methoden.
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Verder zal ik de Commissie ten algemene verzoeken aan te geven wat de stand
van zaken in de EU-productielanden van foie gras is voor wat betreft het naleven
van de aanbevelingen van de Raad van Europa en de Richtlijn 98/58/EG.

(w.g.)

Sharon A.M. Dijksma
Staatssecretaris van Economische Zaken
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