
Het gebruik van dierlijke proteïnen in het voer
van nutsdieren (update van 10/10/02) 

De inhoud van deze tekst geeft slechts het standpunt van de Europese
Commissie weer zonder afbreuk te doen aan om het even welke interpretatie van
Communautair recht dat door het Hof van Justitie of door de Rechtbank van
Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen kan worden gegeven. 

OVERZICHT VAN DE COMMUNAUTAIRE WETGEVING I.V.M. HET VERBOD VAN
DIERLIJKE EIWITTEN IN VEEVOEDERS 

� Sinds Augustus 1994 is in de gehele Europese Gemeenschap het gebruik van
eiwitten afkomstig van zoogdieren in voer voor herkauwers verboden door
Commissie Beschikking 94/381/EG van 27 Juni 1994 ( recent vervangen door
Commissie Verordening (EG) nr 1326/2001 van 29 Juni 2001). Sommige lidstaten
hadden een dergelijk verbod reeds vóór die datum uitgevoerd. 

� Vanaf 1 april 1997 moet afval van zoogdieren een specifieke hittebehandeling,
die de BSE-infectiviteit onderdrukt, ondergaan indien bestemd om als dierlijke
eiwitten in veevoeding verwerkt te worden (Commissie  Beschikking 96/449/EG van
18 Juli 1996, die door Beschikking van de Raad 1999/534/EG van 19 Juli 1999 werd
vervangen). Deze specifieke hittebehandeling impliceert het verwarmen bij > 133°C,
tijdens > 20 min bij een druk van > 3 bar terwijl de deeltjes maximaal  50 mm
groot zijn, waardoor de infectiviteit van het BSE agens verminderd wordt.  

� De eisen bij het gebruikt van dierlijke eiwitten en vet van herkauwers werden
uitgebreid in 1999 door Beschikking van de Raad 1999/534/EG van 19 Juli 1999
(o.a. verplichte zuivering van vet van herkauwers tot maximum 0.15% onoplosbare
onzuiverheden).  

� De Verordening (EG) Nr. 999/2001 van het Europees Parlement en van de Raad
van 22 Mei 2001 bepaalt de regels voor de preventie, de controle en de uitroeiing
van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathies (TSE’s) zoals BSE.
Artikel 7 van deze Verordening betreft de maatregelen i.v.m. diervoeding en neemt
het verbod over om eiwitten afkomstig van zoogdieren aan herkauwers te
voeren. Deze maatregelen werden echter opgeschort door Commissie
Verordeningen (EG) Nr. 1326/2001 en 270/2002. Zij zullen niet van kracht worden
vooraleer de BSE status van een lidstaat bepaald is en vooraleer de wettelijke
bepalingen i.v.m. dierenvoeding en TSE’s correct toegepast worden.  

� Sinds eind 2000 geldt artikel 2 van de Beschikking 2000/766/EG van de Raad en
is bedoeld als overgangsmaatregel. Dit artikel 2 breidt het verbod uit tot een
verbod om bewerkte eiwitten, zoals diermeel, afkomstig van zoogdieren,
vogels en vissen te voeren aan nutsdieren die worden gehouden, vetgemest of
gefokt voor de productie van humane voedingsmiddelen.  Het uitgebreide verbod
werd door Commissie Beschikking 2001/9/EG verder in toepassing gebracht en door
Commissie Beschikking 2001/165/EG verduidelijkt. Gelatine van niet-herkauwers,
melk en zuivelproducten, en eieren en eierproducten mogen wel gebruikt worden in



dierenvoeding. Bijkomend kunnen vismeel, dicalciumfosfaat en gehydroliseerde
proteïnen in voer voor niet-herkauwers worden aangewend onder de strikte
voorwaarden van Beschikking 2001/9/EG. De uitbreiding van het verbod was het
gevolg van de tekortkomingen in de toepassing van het vorige voerverbod, dat
beperkt was tot herkauwers.  Meerbepaald zag men regelmatig kruisbesmettingen
optreden tussen voer bestemd voor herkauwers en voer bestemd voor niet-
herkauwers dat dierlijke eiwitten bevatte.  De tekortkomingen kwamen aan het licht
tijdens inspecties van de Commissie, die door het FVO (Food and Veterinary Office)
worden uitgevoerd, en door het opduiken van verscheidene duizenden BSE gevallen
bij runderen geboren na het voerverbod in de E.U. in augustus 1994. 

� De doeltreffendheid van een verbod wordt ook beïnvloed door de wetgeving over de
verwerking van dierlijk afval. Zo wordt het gebruik van gestorven dieren voor
verwerking in veevoeders verboden door Commissie Beschikking 2001/25/EG van
27 December 2000 en evenals het gebruik van gespecificeerd  risicomateriaal
(SRM) door Verordening (EG) Nr. 999/2001. 

SSC- ADVIEZEN OVER HET VOEREN VAN DIERLIJKE PRODUCTEN

De Wetenschappelijke Stuurgroep (Scientific Steering Committee, SSC) heeft een
aantal adviezen gegeven met betrekking tot de veiligheid van dierlijke afval- of
bijproducten in dierenvoeders. Geen van die wetenschappelijke adviezen beveelt een
verbod aan van het voeren van dierlijke eiwitten aan andere nutsdieren dan
herkauwers, op voorwaarde dat bepaalde condities worden vervuld (o.a. verwijdering
van SRM, enkel gebruik van eiwitten uit dieren geschikt voor menselijke consumptie,
specifieke hittebehandeling). Al deze voorwaarden zijn vervat in Verordening Nr
999/2001 over TSE’s en in de Verordening (EC) Nr 1774/2002 over Dierlijke
Bijproducten ongeschikt voor menselijke consumptie die vanaf mei 2003 van toepassing
is. 
Het SSC bereidt momenteel een kwantitatieve risicobepaling voor omtrent het gebruik
van vet van herkauwers in voer.  De Commissie zal eventueel in de toekomst
bijkomende maatregelen voorstellen omtrent het gebruik van herkauwersvet in
veevoeders, in de eerste plaats in melkpoeders, gebaseerd op de uitkomst van deze
SSC opinie. 
Het SSC zal blijven wetenschappelijk onderzoek opvolgen naar het risico om dierlijke
bijproducten aan nutsdieren te voeren en zal nieuwe aanbevelingen in functie van
nieuwe wetenschappelijke gegevens publiceren. 

TOEKOMSTIGE ONTWIKKELING 

Verordening (EC) nr 1774/2002 over Dierlijke Bijproducten, ongeschikt voor
menselijke consumptie, legt strikte controlemaatregelen op voor de verwerking van niet
eetbare dierlijk producten evenals regels voor de productie van voeringrediënten van
dierlijke oorsprong: zij mogen uitsluitend uit dieren geschikt voor menselijke consumptie
afkomstig zijn. Bovendien is een verbod op recyclage binnen eenzelfde diersoort
voorzien om kannibalisme uit te sluiten. Een dergelijke maatregel moet worden
ondersteund door efficiënte controlemethodes die de aanwezigheid van verboden soort-
specifieke dierlijke eiwitten in voer uitsluiten.  Zodra de Verordening van toepassing is
en correct uitgevoerd wordt, doet de mogelijkheid zich voor om het huidige uitgebreide
verbod door een beperkter verbod, selectief voor bepaalde dierlijke eiwitten, te



vervangen zonder de bescherming van de consument in gevaar te brengen.   Een
dergelijk meer selectief verbod zou een op zijn minst gedeeltelijke oplossing moeten
bieden voor de ongewenste neveneffecten van het huidige uitgebreide verbod op het
gebruik van dierlijke eiwitten: 

a) Milieu-effecten 
Een permanent uitgebreid verbod houdt het vernietigen in van de 16 miljoen ton
dierlijke bijproducten die jaarlijks geproduceerd worden. Zelfs als de Verordening
over Dierlijke Bijproducten een aantal alternatieven voor de vernietiging
introduceert die het negatieve milieueffect kunnen beperken, blijft  verbranding,
samen met storten, de meest voorkomende manier van verwerking, met
onvermijdelijke nadelen voor het milieu.

 

b) Economische gevolgen 
Het uitgebreide verbod op gebruik van dierlijke eiwitten heeft de volgende
negatieve economische effecten: 
- De veetelers verliezen de waarde van de dierlijke bijproducten. De totale
opbrengst van de verkoop van bijproducten, met inbegrip van de toegevoegde
waarde door de verwerkende industrie wordt geschat op 1,5 miljard € per jaar; 
- De kosten om de dierlijke eiwitten door andere eiwitbronnen te vervangen
worden geschat in de orde van 0,7 miljard € per jaar; 
- De invoer van alternatieve plantaardige eiwitten uit derde landen, eventueel met
inbegrip van genetisch gemanipuleerde soja, stijgt.  
- De kosten om alle dierlijke bijproducten te vernietigen wordt geschat in de orde
van 3 miljard € per jaar. 

c) WHO handelsimplicaties / Invoer uit derde landen 
Volgens het beleid van de EG kan noch een lager niveau van bescherming van
de volksgezondheid noch een gunstigere behandeling van derde landen ten
opzichte van lidstaten, worden aanvaard. Bijgevolg stijgt de druk op een
invoerverbod van dierlijke producten (o.a. vlees) uit derde landen tenzij die
producten afkomstig zijn van dieren aan wie nooit dierlijke eiwitten werden
gevoerd. Hoewel er sterke politiek argumenten kunnen zijn, worden de ethische
en controle-redenen voor het uitgebreide verbod in de EU sterk betwist door
derde landen wanneer hun uitvoer naar de EU in het gedrang komt. Bovendien,
is zulk een verbod op dierlijke eiwitten in veevoeding momenteel in geen enkel
derde land van kracht, noch wetenschappelijk ondersteund.  

 


