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Bijlagen 
1. Documenten 

Contact: 
nvwabezwaarenberoep@nvwa.nl 
T: 088 223 09 61 

 

Geachte ,   

In uw verzoek van 24 augustus 2022, door mij op dezelfde dag ontvangen, heeft 
u de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (hierna: NVWA) gevraagd om 
informatie openbaar te maken. U verzoekt om een kopie van sectie 1 van het 
transportverslag bij een transport van kalveren vanuit Nederland naar de 
Canarische Eilanden dat  op 6 augustus 2022 heeft geobserveerd 
in Cádiz.  

De ontvangst van uw verzoek is bevestigd bij e-mail van 24 augustus 2022 met 
kenmerk 22-0699. Bij brief van 19 september 2022 is de behandeling van uw 
verzoek met twee weken verlengd. Het is mij helaas niet gelukt om binnen de 
wettelijk termijn te beslissen op uw verzoek, waarvoor mijn excuus.  
 
Wettelijk kader 
Ik behandel uw verzoek als een verzoek op grond van de Wet open overheid 
(hierna: Woo). 
 
Inventarisatie documenten 
Op basis van uw verzoek is in totaal 1 document aangetroffen. 
 
Besluit 
Gedeeltelijk openbaar 
Ik heb besloten deels aan uw verzoek tegemoet te komen en de informatie 
waarom u verzocht, gedeeltelijk openbaar te maken. U heeft in uw verzoek 
aangegeven dat u het document wilt ontvangen met informatie waarvoor geen 
beperkingen gelden. De informatie waarvoor beperkingen gelden valt hierdoor 
buiten de reikwijdte van uw verzoek en is in het document zwart gelakt. 
 
Plaatsing op internet 
Dit besluit en de documenten die voor iedereen (gedeeltelijk) openbaar worden 
gemaakt, worden op www.rijksoverheid.nl gepubliceerd. 
 
 
 
 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit 



Vragen 
Als u vragen heeft over de afhandeling van uw verzoek, dan kunt u contact 
opnemen met wooverzoeken@nvwa.nl. Voor meer informatie over de Woo
procedure, kunt u kijken op www.rijksoverheid.nl. 

Hoogachtend, 

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 

Bezwaarclausule 
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken na verzending 
van dit besluit een bezwaarschrift indienen. Doe dit op tijd, anders kan uw 
bezwaarschrift niet worden behandeld. Let wel: het indienen van een 
bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. 

Bij voorkeur kunt u uw bezwaarschrift via de e-mail verzenden . Uw bezwaarschrift 
kunt u eventueel ook per post verzenden naar : Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit, divisie Juridische Zaken, t eam Bezwaar en Beroep, 
Postbus 43006, 3540 AA Utrecht. 

U dient uw bezwaarschrift ten minst e te voorzien van: 

• uw naam en adres; 
telefoonnummer; 
de datum; 
het kenmerk, zaaknummer van deze brief (deze gegevens vindt u in de 
rechterkantlijn); 
de gronden van bezwaar; 
uw handtekening. 

Zou u zo vriendelijk willen zijn om een kopie van dit besluit mee te sturen? 

NB. ook indien u uw bezwaarschrift per e-mail verstuurt, dient deze te voldoen 
aan bovenstaande eisen. Voldoet uw bezwaarschrift niet aan deze eisen, dan 
wordt uw bezwaarschrift niet in behandeling genomen. Het verdient de voorkeur 

di rectie strategie 
divisie Juridische Zaken 

Onze re f erentie 
22-0699 

Pagina 2 van 3 



 

 

 

 

 
 

 Pagina 3 van 3 
 

directie strategie 
divisie Juridische Zaken 
 
 
Onze referentie 
22-0699 

om uw bezwaarschrift in Pdf-formaat als bijlage toe te voegen in het e-
mailbericht. 

Heeft u vragen, kijk dan op www.nvwa.nl\bezwaarenberoep. 

 

* Als u uw bezwaarschrift in een vreemde taal opstelt en een vertaling voor een 
goede behandeling van het bezwaar nodig is, dient u zelf voor een vertaling van 
het bezwaarschrift te zorgen / If you submit your objection in a foreign language 
and a translation for proper handling of the objection is required, you should 
provide yourself a translation of the objection.  

 
 

 



JOURNAAL/ JOURNEY LOG 148075 

AFDELING/ SECTION 1: 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
Minisrerie van Economische Zaken 

PLANNING 

1.2. Naam van de voor het transport verantwoordelijke persoon 
rson in charge of the journey 

2. VERWACHTE TOTALE DUUR (uren/ dagen) 
TOTAL EXPECTED DURA TION (hours/ days) 1, tl-lrs-

3.1 Plaats en land van VERTREK vo;r:;: co;JZ 1l:R:;2E 

4.1 Plaats en land van BESTEMMING 
Place and country of DES TINA TION 

FASA/1A e~ 
3.2 Datum 

Date 
3.3 Tijdstip&>_ 

Time W , UV 
4.2 Datum 10 / 0 J. : 4,3 Tijdstip 

Date V/J'/'2.. i Time 16.-.10 
s.1 Diersoort 

Species 
5.3 Nummer(s) van het (de) veterinaire certificaat (certificaten) 

11( 5 
5,4 Geschat totaalgewicht van de pa j (in kg): 

Estimated total weig t of the consignment 
(kg): / ~ ()IO 

Voor de partij voorziene totale vloeroppervlakte (in m2
): 

otal ~ce provided for the consignment in (m2
): 

m 
6. LIJST VAN GEPLAN RUSTPLAATSEN, OVERLAADPLAATSEN EN PLAATSEN VAN UITGANG 

LIST OF SCHEDULED RESTING, TRANSFER OR EXIT POINTS 

6.1. Naam van de plaatsen waar de 
dieren zullen rusten of zullen 
worden overgeladen 
(incl. plaatsen van uitgang) 
Name of the places where anima/s 
are to be rested, or transferred 
(including exit points) 

6.2 Aankomst 
Arrival 

Datum Tijd 
Date Time 

ad~H ~lz ~eo 
d SiA-Til>'I Leqc.r6-'o G5 ij/ ·uo 
~ Y Cl)~ /-2 ê S 'r' !/4 '611 

'JdJJ CR.tt_z /G"lleR.~ES_ °' _;_ 
_/-4_sp IA 7ÊltLst/,r èrç ~jj -'-""·~ 

6.3 Duur 
(in uren) 

Length 
(in hours) 

6,4 Naam van de vervoerder en 
nummer van de vergunning 
(indien verschillend van de 
organisator) 
Transporters name and 
authorisation No (if different from 
the organiser) 

7, Ondergetekende, organisator, verklaart hierbij dat hij verantwoordelijk is voor de organisatie van bovenvermeld 
transport en dat hij passende voorzieningen getroffen heeft om het welzijn van de dieren gedurende het hele 
transport in de zin van Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad. 
/, the organiser, hereby deciare that I am responsible /or the organisation of the abovementioned journey and I 
have made suitable arran ements to sa eguard the welfare of the animals throughout the journey in accordance 
with the provisions of C (EC)No. 1/2005. 

8. Handtekening van de 
Signature of the orga 

(•) Organisator: zie definitie in artikel 2, onder q). van Verordening (EG) nr. 1/2005 
Organiser: see definition in Article 2(q) of Council Regulation (EC)No. 112005. 

(b) Is de organisator tevens vervoerder, dan moet het nummer van de vergunning worden vermeld. 
1/ the organiser is a rransporter the authorisation number shall be spedfied. 
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