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Betreft: Onverenigbaarheid veevoermaatregel met Europese wetgeving 

De Nederlandse minister van Landbouw heeft voor de periode van 1 september tot en met december 
2020 een tijdelijke veevoermaatregel voor de melkveehouderij ter beperking van het eiwitgehalte in 
veevoer aangekondigd en aan het Nederlands parlement voorgelegd.1 Het merendeel van de 
veterinaire experts waarschuwt voor de schadelijke effecten van de maatregel voor de 
diergezondheid.2  De maatregel verhindert volgens hen dat kwetsbare groepen dieren in goede 
gezondheid blijven en aan hun voedingsbehoeften voldaan wordt. De vrijstellingsbepaling in de 
maatregel doet hier volgens hen niets aan af.   

1. Acht de Commissie de invoering van een dergelijke veevoermaatregel met negatieve 
diergezondheidseffecten door een lidstaat toegestaan en in overeenstemming met vigerende 
Europese wetgeving en in het bijzonder met punt 14 van de bijlage van Richtlijn 98/58/EG3, Artikel 4 
lid 2 sub a van Verordening (EG) Nr. 767/20094 en artikel 15 lid 2 van Verordening (EG) nr. 
178/20025?

2. Zo nee, zal de Commissie de invoering van deze veevoermaatregel verhinderen met alle juridische 
middelen die haar ter beschikking staan?

1 Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van, nr. WJZ/ 19259112, tot wijziging 
van de Regeling diervoeders 2012 en de Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren vanwege het 
tijdelijk stellen van regels over ruw eiwit in diervoeders. Bijlage bij Kamerstukken II 2019/20, 26991, nr. 568 

2 Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (2020, 9 juli), Eiwit in veevoer en de rol van de 
KNMvD. Geraadpleegd van https://www.knmvd.nl/eiwit-in-veevoer-en-de-rol-van-de-knmvd/

3 Richtlijn 98/58/EG van de Raad van 20 juli 1998 inzake de bescherming van voor landbouwdoeleinden 
gehouden dieren

4 Verordening (EG) Nr. 767/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende het in 
de handel brengen en het gebruik van diervoeders

5 Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling 
van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, enz.


