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IBDNummer: 2021/166248/130289 

RAPPORT VAN BEVINDINGEN 

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer , toezichthouder 

van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene 

wet bestuursrecht, aangewezen voor het houden van toezicht op de naleving van 

het bepaalde bij of krachtens de wettelijke voorschriften waarvan het toezicht op 

de naleving is opgedragen aan de NVWA, bericht u het volgende:   

Naar aanleiding van regulier toezicht bevond ik mij te: 

Locatie: 

Naam  :

Adres  :

Postcode Plaats  :

Erkenningsnummer :

Soort bedrijf :

Bevinding(en): 

Datum en tijdstip van de bevinding: 31 mei 2021, omstreeks 12:00 uur. 

Die dag was ik belast met de antemortem-keuring van slachtvarkens (keuring voor 

het slachten) bij de stal van   

Ik zag daar tijdens het lossen een varken met oornummer/slachtblik 

 met een navelbreuk (zie videofilmpje). Ik besloot het varken 

nader te bekijken en ik zag aan de onderkant van de navelbreuk een ronde, diepe 

wond (zie videofilmpje). Ik zag dat de wond rond was en een kraterachtig uitzicht 

had, waarbij de randen hoger lagen dan het midden van de wond. Ik zag dat de 

wond ernstig vervuild was. Uit de wond kwam grijze pus. Rondom de wond was 

een rode, gezwollen en vochtige huid zichtbaar die erg warm aanvoelde. Op de 

randen van de wond was granulatieweefsel aanwezig. 

Uit de beschreven waargenomen bevindingen van hierboven, zoals de 

roodverkleuring, de pus uit de wond en het warme ontstoken weefsel rondom de 

wond, weet ik door mijn expertise als dierenarts dat zich op deze navelbreuk een 

ontstoken en ernstige wond bevond. De huid rond de wond was ontstoken en een 

wondheling kon niet rechtstreeks gebeuren; bijvoorbeeld door een storende factor 

die de wondheling belemmerde. Uit mijn expertise als dierenarts, weet ik dat de 

ernstige open wond aan de onderkant van de navelbreuk minimaal één dag 

aanwezig was, omdat op de randen van de wond granulatieweefsel aanwezig was. 

Het vormen van granulatieweefsel duurt langer dan 24 uur. Volgens het 

aanvoerdocument is het varken op 31 mei 2021 afgevoerd van het 

veehouderijbedrijf en vervoerd naar ; 

aangezien mijn controle op dezelfde dag plaatsvond, maak ik hieruit op dat de 

ernstige open wond al bij het laden op het veehouderijbedrijf aanwezig was. Het 

varken was zodoende niet transportwaardig en had niet vervoerd mogen worden. 
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Ik zag op het bij het transport behorende aanvoerdocument IKB/VKI vleesvarkens 

vermeld staan dat het varken afkomstig was van het bedrijf met UBN . Bij 

het raadplegen van het identificatie- en registratiesysteem van dieren bleek dit UBN 

te zijn van  in  (zie bijlage I&R-uitdraai 

raadplegen meldingseenheden en relaties). 

 

De houder op de plaats van vertrek liet een varken vervoeren dat niet geschikt was 

voor het voorgenomen transport, omdat het varken aan de onderkant van een 

navelbreuk een ernstige open wond had.  

 

Hieruit bleek mij dat gehandeld werd in strijd met artikelen 2.5 en 6.2 lid 1 van de 

Wet dieren jº artikel 4.8 van de Regeling houders van dieren, jº aanhef artikel 3 en 

artikel 3 onder b en artikel 8, eerste lid, bijlage I, hoofdstuk I, § 1 en § 2 onder b 

van Verordening (EG) nr. 1/2005. 

 

Deze bevindingen worden  aangerekend. 

 

Overtreder: 

Naam               : 

Adres     : 

Postcode Plaats : 

KvK nummer  : 

Soort bedrijf  : Veehouderij 

 

Ik heb naar waarheid dit rapport van bevindingen opgemaakt, gedagtekend en 

ondertekend domicilie kiezend te Zevenaar op 10 juni 2021.  

 

 

Toezichthouder  

Bijlagen: 

Videofilmpje 

Aanvoerdocument IKB/VKI vleesvarkens 

I&R-uitdraai raadplegen meldingseenheden en relaties 
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IBDNummer: 2021/166253/130012 

RAPPORT VAN BEVINDINGEN 

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer , toezichthouder 

van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene 

wet bestuursrecht, aangewezen voor het houden van toezicht op de naleving van 

het bepaalde bij of krachtens de wettelijke voorschriften waarvan het toezicht op 

de naleving is opgedragen aan de NVWA, bericht u het volgende:   

Naar aanleiding van regulier toezicht bevond ik mij te: 

Locatie: 

Naam  : 

Adres  : 

Postcode Plaats : 

Soort bedrijf : 

Bevinding(en): 

Datum en tijdstip van de bevinding: 31 mei 2021, omstreeks 12.15 uur. 

Ik heb in het bedrijf aangesproken en ben met naam en functie bekend bij: de heer 

; functie: chauffeur.  

Tijdens mijn inspectie bevond ik mij bij  in de aanvoerhal, 

op de aflaadbrug, naast de laadklep van de aanhanger van een 

vrachtwagencombinatie. Ik zag dat het een volledig gesloten 

vrachtwagencombinatie was met 100% mechanische ventilatie. Ik zag dat de 

vrachtwagencombinatie geladen was met zeugen en dat de zeugen in twee 

verdiepingen in twaalf vakken van ongeveer gelijke omvang waren geladen, zes 

vakken in de bakwagen en zes vakken in de aanhanger. Ik telde in meerdere vakken 

op de aanhangwagen en in de bakwagen acht zeugen per vak. (NB: ik heb niet alle 

vakken geteld).  

Op het bij het transport behorende vervoersdocument varkens/zeugen staat 

vermeld dat er 95 zeugen waren geladen op de vrachtwagencombinatie (zie bijlage 

vervoersdocument varkens/zeugen). Dit aantal is ook geverifieerd door de 

welzijnsmedewerker van .  

Ik zag bij het lossen van de aanhang- en bakwagen dat de zeugen in alle vakken 

op en tegen elkaar lagen en onvoldoende ruimte hadden om allemaal tegelijk te 

liggen of in hun natuurlijke houding te staan (zie foto 1). Ik zag dat alle zeugen in 

goede/ruime conditie waren. Ik zag veel zeugen met geopende bek en hijgend naar 

buiten komen hetgeen duidt op een stressreactie en een poging om de 

lichaamstemperatuur te reguleren en het circulatieapparaat gaande te houden. Een 

stressreactie in dit stadium is veelal reversibel: zeugen kunnen weer herstellen als 

de stresssituatie voor de zeug wordt opgeheven of beheersbaar gemaakt.  
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De stress bij een groot aantal zeugen werd veroorzaakt door de combinatie van een 

aantal factoren:  

-  het transport op zich: zeugen hebben in principe een hekel aan alle   

veranderingen. 

-  vastgesteld ruimtegebrek tijdens het transport met als gevolg een verminderde                  

warmte-uitwisseling met de omgeving, waardoor een cascade van fysieke reacties    

gaat optreden met ernstige gevolgen. 

 

Stress heeft een cumulatief karakter waarbij de ernst van de reactie toeneemt 

naarmate de individuele factoren belangrijker zijn.  

In principe hebben alle zeugen tijdens transport enige vorm van stress, maar het 

wordt ernstig wanneer de stressreactie leidt tot irreversibele symptomen. Deze 

worden gezien wanneer essentiële lichaamssystemen gaan collaberen. Spieren 

gaan acuut degeneren, circulatie en respiratie storten in, hetgeen uiteindelijk leidt 

tot de dood.  

   

Tijdens het lossen van de aanhang- en bakwagen zag ik in totaal drie zeugen, met 

slachtbliknummers  en , die niet meer in staat waren om te 

lopen en trilden over het hele lichaam (acute spierdegeneratie) en zwaar hijgden 

(respiratie collaps). Dit is de laatste fase voorafgaande aan de dood.  

Uit welzijnsoverweging heb ik opdracht gegeven om deze drie zeugen terstond 

d.m.v. elektrocutie te verdoven en te doden.  

 

Tijdens het lossen van de vrachtwagencombinatie bleken er in totaal vier dode 

zeugen in deze vrachtwagencombinatie te liggen. Deze zeugen zijn bezweken door 

een collaps van het circulatieapparaat en respiratieapparaat in de laatste fase van 

de stressreactie met als belangrijkste en waargenomen oorzaak overbelading van 

de vrachtwagen. De dode zeugen hadden slachtblikken in met de nummers  

 en .  

 

Een overzicht van de situatie na het lossen is te zien op foto 2 waarop vijf dode 

zeugen op de laadbrug te zien zijn en foto 3 waarop alle zeven dode zeugen in de 

destructieopslag van het slachthuis te zien zijn.  

 

Tijdens het lossen had ik vastgesteld dat de zeugen in goede conditie waren. De 

zeugen hadden gelet op hun grootte en conditie een geschat gewicht van gemiddeld 

minimaal 220 kilo per stuk. Dit is gebaseerd op een gewichtstabel zoals die wordt 

gehanteerd in de zeugenhouderij (zie foto 4). Gelet op de grootte en conditie van 

de zeugen, was acht zeugen per vak teveel, omdat de zeugen in de vakken op de 

vrachtwagencombinatie niet allemaal tegelijk konden liggen of in hun natuurlijke 

houding konden staan. Dit is tijdens de inspectie vastgesteld.  

Dat was wel mogelijk geweest als er minder zeugen per vak waren geladen.  

 

Doordat er teveel zeugen in de vakken waren geladen hadden veel zeugen tijdens 

het transport te weinig ruimte om allemaal tegelijkertijd te liggen of om in hun 

natuurlijke houding te staan. Hierdoor hadden de zeugen last van stress in 

verschillende mate. Dit heeft ernstig lijden bij de zeugen veroorzaakt wat 

uiteindelijk bij drie varkens tot een irreversibele collaps van de vitale 

lichaamssystemen heeft geleid en bij vier zeugen de dood tot gevolg heeft gehad.   

 

Ik zag op het bij het transport behorende vervoersdocument varkens/zeugen 

vermeld staan dat de dieren vervoerd waren door transporteur  met 

vervoersvergunning nummer .  
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De chauffeur toonde mij de vervoersvergunning met nummer . Hierop zag ik 

vermeld staan dat het om het bedrijf  uit  

ging (zie ook bijlage uitdraai transportvergunning uit het MOS-verleningen systeem 

van de NVWA).  

 
Vervoermiddelen, containers en toebehoren moeten zodanig zijn ontworpen en 
geconstrueerd en op zodanige wijze worden onderhouden en gebruikt dat letsel en 
onnodig lijden van de dieren voorkomen wordt en hun veiligheid gegarandeerd is. 

Dieren dienen dan ook, gelet op hun grootte en op het voorgenomen transport, over 
voldoende vloeroppervlak en stahoogte te beschikken, om te voorkomen dat de 
dieren onnodig lijden wordt berokkend. 

 

Hieruit bleek mij dat er gehandeld werd in strijd met artikel 2.5 en 6.2, eerste lid 

van de Wet dieren, jº artikel 4.8 van de Regeling houders van dieren, jº artikel 3 

aanhef en onder g en artikel 6, derde lid, in samenhang met bijlage I, hoofdstuk II, 

§ 1.1, onder a van Verordening (EG) nr. 1/2005. 

 

Deze bevindingen worden   , handelend onder de naam   

, aangerekend. 

 

Overtreder: 

Naam                 :  (h.o.d.n. , 

                eenmanszaak) 

Adres       :

Postcode Plaats   :

Bezoekadres    :  

KvK nummer    :  

Soort bedrijf    : Vervoerder 

Vervoersvergunning :  

 

Verhoor: 

Datum van het verhoor:  31 mei 2021. 

 

Identiteitsgegevens van de gehoorde persoon: 

Naam                   : 

Voornamen     : 

Adres       :  

Geboortedatum   : 

Functie                  : Chauffeur 

 

De identiteit van de gehoorde persoon is geverifieerd aan de hand van een 

rechtsgeldig identificatiebewijs (rijbewijs). 

 

Ik bracht de gehoorde van mijn bevindingen op de hoogte en deelde hem mede dat 

de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit naar aanleiding hiervan een 

bestuurlijke boete kan opleggen. Tevens zei ik hem, of de rechtspersoon die hij 

vertegenwoordigde, ingevolge het bepaalde in artikel 5:10a van de Algemene wet 

bestuursrecht, dat hij niet tot antwoorden verplicht was. Hierop verklaarde hij mij 

zoveel mogelijk weergegeven in zijn eigen woorden, het volgende: 

 

“Het ventilatiesysteem in de vrachtwagen heeft normaal gefunctioneerd. Normaal 

laden we altijd zoveel zeugen. Ze zullen nu wel niet nuchter zijn geweest. De 

opdrachtgever heeft geen druk uitgeoefend om zoveel zeugen te laden”.   

 

Ik heb naar waarheid dit rapport van bevindingen opgemaakt, gedagtekend en 

ondertekend domicilie kiezend te  op 3 juni 2021.  
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Toezichthouder  

 

 
 

 

Bijlagen: 

Vervoersdocument varkens/zeugen         

Uitdraai transportvergunning uit het MOS-verleningen systeem van de NVWA 

4 Foto’s. De foto’s zijn digitaal genomen. De foto’s zijn niet bewerkt maar kunnen 

in grootte aangepast zijn. 

47.

-



Maatregelnummer: 166253       

 

1. 
Vervoersdocument.  
NB. de nummers van 
de individuele dieren 
staan onderaan 
vermeld 

 
 

 2. 
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Vervoersdocument 
Varkens/Zeugen 
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MOS Verleningen 
 

Relatiegegevens 

Relatienaam, 

voorletters, 

tussenvoegsel 

  

Adres  

Postcode + Plaats 

Telefoon 

Email @hotmail.com 

Handelsnaam + 

Website 
    

Postadres  

Postadres Postcode + 

Plaats 

KVK nummer + 

rechtsvorm 

BSN  

 

Objectgegevens 

Objectnummer, 

Objecttype 
, Rechtspersoon 

Objectnaam  

Adres    

Postcode + Plaats    

KVK nummer  

Datum laatste 

wijziging 
01-06-2011 

 

Verleninggegevens 

Erkenningsnummer  

Erkenningssoort/ 

Erkenning 
VERVO2 / Lang Transport 

Status verlening VERLEEND 

Aanvangdatum 20-12-2017 Opheffingdatum 20-12-2022 
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Diersoort NL 

Als landbouw huisdier 

gehouden eenhoevigen, 

Runderen, Schapen, Geiten en 

Varkens 

Diersoorten 

One-hoofed, 

Bovine, Sheep, 

Goat and Pigs 

Transport NL Weg Transporten Road 

Activiteit  Categorie  

Producttype  Opmerkingen  

Export naar land  Exportactiviteit  

Code  Tijdelijke code 

import 
 

 

Dit Verleningen document is aangemaakt op Fri 04-Jun-2021 15:23:46 
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Foto’s behorende bij rapport van bevindingen nummer 166253  

 

1.  
Zeugen in de laadruimte. 
NB. niet alle zeugen 
kunnen tegelijkertijd 
liggen zonder op elkaar te 
liggen 

 
 

 

 

2.  
3. 2. 
4.  
5. Een deel van de dode en 

gedode zeugen op de 
laadbrug 
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3. 
Alle dode zeugen in de 
bewaarruimte voor 
destructiemateriaal.  
NB. let op de goede 
conditie van de zeugen.  

 
 

 

 

 
4. 
Gewichtstabel zeugen 

uit 2012.  
• NB. de in de tabel 

genoemde 

gewichten zijn 

streefgewichten 

van zeugen uit 

2012. Inmiddels zijn 

zeugen door 

fokkerij alleen maar 

groter geworden. 

• Zeugen worden 

veelal afgevoerd na 

het spenen om 

uiteenlopende 

redenen. Een 

belangrijke reden is 

het cyclusnummer.  

• De tabel is 

weliswaar 

afkomstig van 

Topigs, een zeer 

grote 

fokkerijgroepering. 

De zeugen uit dit 

rapport waren niet 

noodzakelijkerwijze 

Topigs-zeugen.  
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cyc1usnumme1r 
11 

2 

3 

4 

5 

6 

Bron: Topigs 

dekgewicht 
140 
170 
190 

.2110 

.230 

.230 

we1rpgewictU 
210 
235 
255 

275 
280 
280 
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IBDNummer: 2021/166294/129945 

RAPPORT VAN BEVINDINGEN 

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer , toezichthouder 

van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene 

wet bestuursrecht, aangewezen voor het houden van toezicht op de naleving van 

het bepaalde bij of krachtens de wettelijke voorschriften waarvan het toezicht op 

de naleving is opgedragen aan de NVWA, bericht u het volgende:   

Naar aanleiding van een regulier toezicht bevond ik mij te: 

Locatie: 

Naam  : 

Adres  : 

Postcode Plaats  : 

Erkenningsnummer : 

Soort bedrijf : 

Bevinding(en): 

Datum en tijdstip van de bevinding: 2 juni 2021, omstreeks 09:10 uur. 

Tijdens de reguliere AM-keuring (antemortem-keuring) bevond ik mij in de 

aanvoerstal van  op de losbrug. Tijdens het 

lossen van de varkens van de vrachtwagen, met kentekens  (zie foto 1), 

zag ik een varken gelost worden met een ernstige open wond aan de rechter 

achterpoot ter hoogte van het hakgewricht (zie foto 2). Het varken belastte deze 

poot iets minder dan de andere drie poten bij lopen. Het betrof een vleesvarken 

met het slachtbliknummer  (zie foto 6). 

Ik onderzocht het varken op de losbrug en zag dat de rechter achterpoot een open 

wond vertoonde van ongeveer 9 x 10 cm (zie foto’s 2 en 3). De wondranden waren 

bedekt met mest en de wond zelf had een bloederig aspect. Ik stelde vast dat het 

een ernstige open wond betrof, omdat een groot deel van de huid van het rechter 

tarsaal (hak) gewricht volledig was verdwenen en de spierlaag onder de huidlaag 

zichtbaar was. 

Bij nader onderzoek van het wondgebied, nadat ik het bloed met water van de wond 

had weggespoeld, zag ik dat de ernstige open wond niet vers was (zie foto 3). Ik 

zag namelijk in het centrum van de wond nieuw weefsel, roze van kleur en 

glanzend, dat het wondbed opvulde en een klein restant pus dat bij de 2de fase van 

wondgenezing voorkomt. Ik zag dat de wondranden duidelijk verdikt waren en 

gemarkeerd van het centraal gelegen wondgebied, wat betekent dat de wond niet 

recent was ontstaan. Een groot deel van de wond bevond zich al in de 3de  fase van 

de wondgenezing, de proliferatie- of granulatiefase. Deze 3de fase van 

wondgenezing start ongeveer 5 dagen na het ontstaan van de wond en kan tot 2,5-

3 weken duren (zie bijlage grafiek normale wondgenezing). 

48.

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

-



 

 Pagina 2 van 3 
 

 

Bij het nader onderzoek van het varken zag ik tevens op de linker voorpoot ter 

hoogte van het ellebooggewricht, aan de laterale zijde, een oppervlakkige wond van 

ongeveer 5 cm doorsnede met rondom een rood gebied waarin de haren waren 

afgesleten (zie foto’s 4 en 5). Dit kan erop duiden dat het varken al minstens enkele 

dagen vooral op de linker zijde heeft gelegen (ligplek) om de rechter hak te 

ontlasten.  

 

Vanuit mijn deskundigheid als dierenarts concludeerde ik dat de verwonding aan de 

buitenzijde van de rechter hak al minimaal 5 dagen aanwezig was, omdat zichtbare 

granulatie van een wond pas begint vanaf 5 dagen na verwonding. Volgens de 

afleveringsverklaring is het varken op 2 juni 2021 om 6.00 uur geladen bij het 

veehouderijbedrijf en vervoerd naar ; 

aangezien mijn controle op dezelfde dag plaatsvond, maak ik hieruit op dat de 

aandoening voor aanvang van het opladen bij het veehouderijbedrijf aanwezig was 

(zie bijlage afleveringsverklaring). 

 

Gezien de uitgebreide open wond op de  buitenzijde van de rechter hak concludeer 

ik dat de varkenshouder op de hoogte was van de ernst van de aandoening en dat 

het varken niet voor transport aangeboden had mogen worden. Tijdens transport is 

de kans aanwezig dat het varken zich stoot aan de open wond, wat naast pijnlijkheid 

ook het risico met zich meebrengt dat de wond nog groter wordt of ernstig gaat 

bloeden.    

 

Ik zag op de afleveringsverklaring vermeld staan dat het varken afkomstig was van 

UBN  (zie bijlage afleveringsverklaring). Bij het raadplegen van het 

Identificatie- en registratiesysteem van dieren bleek dit UBN te zijn van het bedrijf 

 in  (zie bijlage 

I&R-uitdraai raadplegen meldingseenheden en relaties). 

 

De houder op de plaats van vertrek liet een varken vervoeren dat niet geschikt was 

voor het voorgenomen transport, omdat het varken een ernstige open wond 

vertoonde aan de rechter hak.  

  

Hieruit bleek mij dat gehandeld werd in strijd met artikelen 2.5 en 6.2 lid 1 van de 

Wet dieren jº artikel 4.8 van de Regeling houders van dieren, jº aanhef artikel 3 en 

artikel 3 onder b en artikel 8, eerste lid, bijlage I, hoofdstuk I, § 1 en § 2 onder b 

van Verordening (EG) nr. 1/2005. 

 

Deze bevindingen worden  aangerekend. 

 

Overtreder: 

Naam               :  

Adres     :

Postcode Plaats :

KvK nummer  :

Soort bedrijf  : Veehouderij 

 

Ik heb naar waarheid dit rapport van bevindingen opgemaakt, gedagtekend en 

ondertekend domicilie kiezend te  op 3 juni 2021.  
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Toezichthouder  

 

 

 
 

 

Bijlagen: 

Afleveringsverklaring        

Grafiek tijdsindeling wondgenezing 

I&R-uitdraai raadplegen meldingseenheden en relaties 

6 Foto’s. De foto’s zijn digitaal genomen. De foto’s zijn niet bewerkt maar kunnen 

in grootte aangepast zijn. 
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IRRnummer 

N"m r-- 1 r-7 
BRS--nr 

oonadr~-----------------------------~ 

Str11at, huisnr 

PC, plaats 

PCbutenl. Landcode INL 

i-----

Posladr·•~ -----------------------------~ 

Straat huisnr. 

PC, plaats 

PC buitenl Lanacooe INL 

Overige persoons- / bedrijfsgegeven~ -----------~ 

Telefoonnr. 

Overige 

contact
gegev ens 

Geslacht 

i-----

1 
j Rechtsvorm 

~ 
Datum geb./opr. 131-05-2011 

Datum overl./beeind. 

Kvk nummer 

Oy erige gegevens 

Periode v an v erantw oordelijkhe· 

Datum ingang J29-08-2011 

Datum eind e i-----

MeJCm gseenne 

f,IE/UBN 

Status IDefr1itief 

Datum Status 101-01-1997 

Type l eedrijfsvestiging 

Bedrijfsv estigin 

Type ldiertlouder 

Straatnaam 

Huisnummer 

Postcode 

Plaatsnaam 

X-coordinaat 

Y- coord inaat 

3 

3 

Bew eidbaar natuurterre•«· ---------~ 

Omsch,ov• o 1 

J
n aosportmklde 
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Landcode J __________ _, 



Foto’s behorende bij rapport van bevindingen nummer 166294 
      

 

1. 
Kenteken van de 
vrachtauto 
waarmee het 
varken vervoerd 
was 
 

 

2. 
Rechter achterpoot 
met een ernstige 
open wond aan de 
laterale (buiten) 
zijde van de carpus 
(hakgewricht). 
 
Bloedend weefsel. 
 

 

3. 
Detail van de open 
wond nadat het 
bloed met water is 
weggespoeld. 
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4. 
Linker voorpoot 
waarop een ligplek 
met omliggend een 
ontsteking te zien 
is lateraal 
(buitenzijde) van 
het 
ellebooggewricht.  
 

 

5. 
Detail van de 
verwonding op het 
ellebooggewricht 
met omliggend 
roodheid van de 
huid en afgesleten 
haren. 
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6. 
Slachtbliknummer: 

 

 

48.



 

 Pagina 1 van 3 
 

  

  

 

IBDNummer: 2021/166385/130325 

 

 

 

RAPPORT VAN BEVINDINGEN 
 

 

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer , toezichthouder 

van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene 

wet bestuursrecht, aangewezen voor het houden van toezicht op de naleving van 

het bepaalde bij of krachtens de wettelijke voorschriften waarvan het toezicht op 

de naleving is opgedragen aan de NVWA, bericht u het volgende:   

 

Naar aanleiding van een regulier toezicht bevond ik mij te: 

Locatie: 

Naam       :

Adres       :

Postcode Plaats   :

Soort bedrijf    :

 

 

Bevinding(en): 

Datum en tijdstip van de bevindingen : 7 juni 2021, omstreeks 10.30 uur 

 

Tijdens mijn inspectie bevond ik mij bij de losbrug van   

 

 

Ik zag daar een varken zonder slachtbliknummer gelost worden. Het varken hoorde 

bij een koppel van 36 varkens zoals aangegeven op het bij het transport behorende 

VKI aanvoerdocument. Tevens zag ik dat het varken een geel oormerk in het linker 

oor had met daarop vermeld het UBN  (zie foto 4); ik zag op het bij het 

transport behorende VKI aanvoerdocument vermeld staan dat dit UBN 

overeenkwam met het UBN van het bedrijf van herkomst (zie bijlage VKI 

aanvoerdocument). 

Ik zag dat de linker achterpoot van het varken net boven het klauwtje gezwollen 

was. Ik zag dat het varken kreupel was en de linker achterpoot nauwelijks belastte 

tijdens het lopen. Het varken tipte met de linker achterpoot de grond zo kort als 

mogelijk was aan om toch te kunnen lopen. Het varken belastte de linker achterpoot 

niet in stilstand en hield in stilstand deze poot enige centimeters boven de grond 

(zie foto 2). Ook bleef het varken zonder stimulans stilstaan. Het varken gilde 

regelmatig bij gedwongen belasting van de poot, hetgeen naar mijn mening als 

dierenarts een uiting van pijn was. 

Bij nadere inspectie van de linker achterpoot, nadat het varken bedwelmd en 

gedood was, bleek dat de sterk gezwollen linker achteronderpoot roodheid 

vertoonde en dat er een zichtbare wond was net boven de kroonrand van het 

klauwtje. Deze zweerachtige wond en de roodheid, zwelling en pijn duiden op een 

ontsteking (zie foto’s 1 en 3). 
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Gezien de zweerachtige wond aan de linker achteronderpoot, concludeer ik, vanuit 

mijn deskundigheid als dierenarts, dat de ontsteking al minimaal 1 dag aanwezig 

was, omdat net boven de kroonrand een kraterachtige wond zichtbaar was waarbij 

necrotisch weefsel afgestoten werd. Tevens was zichtbaar dat de hoefschoen ter 

hoogte van de kroonrand aan het loslaten was. Dit proces heeft zeker 1 dag nodig 

om zich te ontwikkelen. Volgens het VKI aanvoerdocument was het transport 

aangevangen op 7 juni 2021; aangezien mijn inspectie op dezelfde dag plaatsvond, 

maakte ik hieruit op dat de aandoening al voor transport aanwezig was (zie bijlage 

VKI aanvoerdocument).  

Het transport heeft extra lijden veroorzaakt, aangezien het varken tijdens het 

transport gedwongen werd om de linker achterpoot te belasten om het evenwicht 

te kunnen bewaren. Het varken had derhalve niet op transport gesteld mogen 

worden.  

 

Ik zag op het bij het transport behorende VKI aanvoerdocument vermeld staan dat 

het varken vervoerd was door  met vervoersvergunning . Bij het 

raadplegen van het NVWA verleningensysteem bleek het bedrijf  

 gevestigd te zijn aan de  in  (zie bijlage uitdraai 

vervoersvergunning uit NVWA verleningensysteem). 

 

De vervoerder vervoerde een varken niet in overeenstemming met de technische 

voorschriften in bijlage I uit de verordening (EG) 1/2005. Het varken was niet 

geschikt voor het voorgenomen transport om te mogen worden vervoerd, omdat 

het varken niet in staat was zich op eigen kracht pijnloos te bewegen. 

 

Hierdoor bleek mij dat gehandeld werd in strijd met artikelen 2.5 en 6.2 lid 1 van 

de Wet dieren jº artikel 4.8 van de Regeling houders van dieren, jº aanhef artikel 3 

en artikel 3 onder b en artikel 6, derde lid, bijlage I, hoofdstuk I, § 1 en § 2 onder 

a van Verordening (EG) nr. 1/2005. 

 

Deze bevindingen worden , handelend onder de naam  

, aangerekend.  

 

Overtreder: 

Naam               :  (h.o.d.n. ,  

         eenmanszaak) 

Adres     :  

Postcode Plaats :

KvK nummer  :

Soort bedrijf  : Vervoerder 

 

Ik heb naar waarheid dit rapport van bevindingen opgemaakt, gedagtekend en 

ondertekend domicilie kiezend te Gorinchem op 11 juni 2021.  

 

 

 Toezichthouder  
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Bijlagen:   

VKI aanvoerdocument 

Uitdraai vervoersvergunning uit NVWA verleningensysteem    

4 Foto’s. De foto’s zijn digitaal genomen. De foto’s zijn niet bewerkt maar kunnen 

in grootte aangepast zijn. 
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01m' / UBN _,..,...____ --==;::;------
NO 

UBN 

IX.. 1KB D KDV Beter l even 1 Ster Naam 

D KDV D 8IO -NLBIO 0l Adres 

D ALG / RFID D Anders Woonplaats 

1. Bedrij f van herkomst beschikt over een geldig 1KB certi ficaat 
2. De geleverde varkens gezond zijn en geen kl ini sche verschijnselen hebben van besmettelijke d1erw!kten 
3. De varkens bemonsterd zijn conform PVE verordening, o.a. SVD, Salmonella en Ziekte van Auieszky 
4. De geleverde va rkens voldoen aan de Algemene Voorwaarde van 1KB Varken / IKBNV, m.u v. de onderstaande 'larl<ens 

Afdeling Oormerk Aantal Reden 
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MOS Verleningen 
 

Relatiegegevens 

Relatienaam, 

voorletters, 

tussenvoegsel 

 ,  

Adres 

Postcode + Plaats 

Telefoon 

Email @outlook.com 

Handelsnaam + 

Website 
   http://www. 

Postadres  

Postadres Postcode + 

Plaats 

KVK nummer + 

rechtsvorm 

BSN  

 

Objectgegevens 

Objectnummer, 

Objecttype 
, Rechtspersoon 

Objectnaam  

Adres    

Postcode + Plaats    

KVK nummer  

Datum laatste 

wijziging 
16-11-2018 

 

Verleninggegevens 

Erkenningsnummer  

Erkenningssoort/ 

Erkenning 
VERVO1 / Kort Transport 

Status verlening VERLEEND 

Aanvangdatum 16-11-2018 Opheffingdatum 16-11-2023 
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Diersoort NL 

Als landbouw huisdier 

gehouden eenhoevigen, 

Runderen, Schapen, Geiten, 

Varkens en Pluimvee 

Diersoorten 

One-hoofed, 

Bovine, Sheep, 

Goat, Pigs and 

Poultry 

Transport NL Weg Transporten Road 

Activiteit  Categorie  

Producttype  Opmerkingen  

Export naar land  Exportactiviteit  

Code  Tijdelijke code 

import 
 

 

Dit Verleningen document is aangemaakt op Thu 17-Jun-2021 12:49:03 
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Foto’s behorende bij rapport van bevindingen nummer 166385    
   

 

1. 
Linker achterpoot 
van dit varken 
wordt niet belast 
en de onderpoot is 
zichtbaar 
gezwollen met een 
verwonding net 
boven de 
klauwtjes. 
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2. 
Varken dat de 
linker achterpoot 
niet belast, poot 
wordt enige 
centimeters boven 
de grond 
gehouden. 
Onderpoot is 
gezwollen en rood. 
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3. 
Linker onderpoot 
van varken. Sterk 
gezwollen en rood. 
Zweerachtige 
verwonding 
zichtbaar net 
boven kroonrand 
van klauwtje. Het 
aanwezige bloed is 
tgv het steken na 
bedwelmen. 
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