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AANGETEKEND 

e-mail : _ @: ___ __.l·nl 

Datum: verzonden op 20 december 2022 

Betreft: Besluit op Woo-verzoek 20-0704 

Geachte 

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

In uw verzoek van 28 september 2020, door mij op 30 september 2020 
ontvangen, heeft u de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (hierna: NVWA) 
namens uw cliënt gevraagd om informatie openbaar te maken omtrent en naar 
aanleiding van het bezoek van de NVWA aan cliënt/ de gebeurtenissen op of 
omstreeks 9 maart 2018 in het kader van het ophalen van vee bij cl iënt. 

Het verzoek betreft alle interne en externe correspondentie binnen en tussen de 
NVWA en tussen NVWA en het RVO en andere bestuursorganen, daaronder in 
ieder geval begrepen de volgende informatie : 

1. alle interne correspondentie binnen NVWA; 
2. alle correspondentie tussen NVWA en RVO; 
3. alle correspondentie t ussen NVWA en COKZ; 
4. alle correspondentie tussen NVWA en de Politie; 
5. alle correspondentie t ussen NVWA en de klauwbekapper; 
6. alle correspondentie t ussen NVWA en andere derden; 
7. alle beleidsstukken, adviezen, notulen, correspondentie, verslagen van 

besprekingen e.d. die vooraf zijn gegaan en die verband houden en/of 
hebben geleid tot de gebeurtenissen op of omstreeks 9 maart 2018; 

8. alle beleidsstukken, adviezen, notulen, correspondentie, verslagen van 
besprekingen e.d. van na - en als gevolg/ reactie van/op - de gebeurtenissen 
op of omstreeks 9 maart 2018. 

Op 1 oktober 2020 heeft u per e-mai l bericht ontvangen dat uw verzoek in goede 
orde is ontvangen. 

In de brief van 26 oktober 2020 met ons kenmerk 20-0704 Wob is de 
beslistermijn met vier weken verdaagd. 

Op 22 december 2020 heb ik uw ingebrekestelling van 17 december 2020 
ontvangen. Daarin verzoekt u de NVWA zo spoedig mogelijk, doch uiterlij k binnen 
t wee weken, de opgevraagde stukken aan u toe te sturen. 

directie Strategie 
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Op 24 februari 2021 heb ik een kopie van uw beroepschrift ontvangen. Het 

beroepschrift richt zich tegen het niet tijdig nemen van een besluit op uw 

bovenstaand verzoek en is doorgestuurd door de Rechtbank Overijssel.  

 

Op 1 juni 2021 heb ik van de Rechtbank Overijssel de uitspraak op het 

bovengenoemd beroep ontvangen. Daaruit blijkt dat de rechtbank het beroep 

gegrond verklaart en draagt de NVWA op om binnen vier weken na de dag van 

verzending van deze uitspraak alsnog een besluit op eisers Wob-verzoek te 

nemen. Voorts bepaalt de Rechtbank dat de NVWA aan eiser een dwangsom van € 

100,- moet betalen voor elke dag waarmee hij de hiervoor genoemde 

beslistermijn overschrijdt, met een maximum van € 15.000. 

 

Op 8 april 2022 heb ik een bezwaarschrift ontvangen over de betaling van de 

verbeurde dwangsommen. Bij brief van 14 april 2022 heb ik u hierover 

geïnformeerd en ben overgegaan tot het overmaken van de dwangsommen. 

 

Op 12 september 2022 ontving ik van de Rechtbank Overijssel uw beroepschrift 

gericht tegen het niet tijdig nemen van een besluit. 

 

Helaas is het mij niet gelukt om tijdig op uw verzoek te beslissen, mijn excuses 

hiervoor. 

 

Wettelijk kader 

U heeft met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) 

verzocht om openbaarmaking. Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (hierna: 

Woo) inwerking getreden en is de Wob ingetrokken (artikel 10.1. Woo). Ik 

behandel uw verzoek als een verzoek op grond van de Woo.  

 

Inventarisatie documenten  

Er zijn geen documenten aangetroffen naar aanleiding van gebeurtenissen op of 

omstreeks 9 maart 2018 in het kader van het ophalen van vee bij cliënt.  

 

Wel zijn er documenten aangetroffen naar aanleiding van het bezoek van de 

NVWA aan cliënt op of omstreeks 9 maart 2018. Deze documenten zijn 

opgenomen in een inventarislijst, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd. In dit 

besluit wordt verwezen naar de corresponderende nummers uit de inventarislijst, 

zodat per document duidelijk is wat is besloten. Verder zijn er geen documenten 

bij het Ministerie over de door u gevraagde informatie. 

 

Informatie die valt buiten de reikwijdte van uw verzoek  

U heeft in uw verzoek aangegeven over welke aangelegenheid u informatie wilt 

ontvangen. Een aantal documenten gaan gedeeltelijk of in het geheel niet over de 

door u aangegeven aangelegenheid en staan op de inventarislijst als zodanig 

aangemerkt. Het gaat bijvoorbeeld om informatie die betrekking heeft op 
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reistijden en om correspondentie tussen de NVWA en uw cliënt. Maar ook om e-

mails tussen de voormalige advocaat en uw cliënt en de NVWA. Daar ik uw cliënt 

en zijn voormalige advocaat niet als andere derde aanmerk valt deze informatie 

buiten de reikwijdte van uw verzoek. 

 

De bovengenoemde informatie valt buiten de reikwijdte van uw verzoek en heb ik 

daarom uit de documenten verwijderd.   

 

Dubbele stukken 

Een aantal achterliggende documenten bevatten dubbele stukken. Om herhaling 

van documenten (of van grijze velden) te voorkomen, heb ik de dubbele 

documenten verwijderd. Bij onderdelen/passages, die dubbel zijn, heb ik 

verwezen naar het betreffende document nummer. 

 

Bij ander wob/woo verzoek betrokken 

De informatie opgenomen in het document met nummer 5 is geheel betrokken bij 
de Woo-beslissing van de politie. Voor het besluit en daarop betrekking hebbende 
documenten verwijs ik u naar het besluit van de politie van 11 januari 2021. Deze 
informatie is u al toegestuurd door de politie. Dit document heb ik verwijderd en 
aangetekend op de inventarislijst.  
 
Zienswijzen  
Op 24 oktober 2022 heb ik belanghebbenden gevraagd hun mening te geven over 

de voorgenomen openbaarmaking van de door u gevraagde informatie. De 

mening van betrokken belanghebbenden heb ik in mijn belangenafweging 

meegenomen. 

 

Besluit 

Ik heb besloten deels aan uw verzoek tegemoet te komen en de informatie 

waarom u verzocht, deels openbaar te maken. Voor de motivering van dit besluit 

verwijs ik naar het onderdeel “Overwegingen” van deze brief.  

 

Overwegingen 

Algemene overweging: openbaarheid t.a.v. een ieder 

Als eerste wil ik u wijzen op het volgende. Iedereen heeft het recht om 

overheidsinformatie op te kunnen vragen zonder daarbij een reden te hoeven 

aangeven. Dit staat in het eerste artikel 1.1 van de Woo. Dit is een belangrijk 

recht van de burger. Daarbij is het uitgangspunt dat overheidsinformatie openbaar 

is, tenzij er uitzonderingsgronden zijn die dit beperken. De uitzonderingsgronden 

staan in hoofdstuk 5 van de Woo. Ik moet hierbij het algemeen belang van 

openbaarheid afwegen tegen de belangen die de uitzonderingsgronden 

beschermen. In het algemeen geldt hierbij de regel dat wanneer ik informatie aan 

u verstrek, het openbaar is voor een ieder. De Woo is niet van toepassing op 

informatie die al openbaar is.  
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De toetsing aan de uitzonderingsgronden verloopt als volgt. Eerst kijk ik of een 

van de uitzonderingsgronden speelt. Dat doe ik meestal per alinea, soms per zin. 

Vervolgens kijk ik wat voor soort uitzonderingsgrond het is. Als het een absolute 

uitzonderingsgrond is, mag ik de informatie niet verstrekken. Als het een relatieve 

uitzonderingsgrond is, moet ik een afweging maken tussen het algemene belang 

van openbaarheid en het specifieke belang dat de uitzonderingsgrond beschermt. 

Daarbij weegt het belang van openbaarheid zwaar. Als ik informatie weiger, moet 

ik goed motiveren waarom ik dat doe. Dat geldt nog sterker als de informatie 

ouder dan vijf jaar is. In de inventarislijst heb ik opgenomen welke 

uitzonderingsgronden van toepassing zijn. 

 

Wanneer het gaat om informatie waar belangen van anderen bij betrokken zijn, 

moet ik hen de mogelijkheid geven om een zienswijze in te dienen. Dit betekent 

dat zij hun mening kunnen geven over of de informatie wel of niet openbaar 

gemaakt moet worden. Het is uiteindelijk aan mij om te beslissen of ik de 

informatie openbaar maak. 

 
Vertrouwelijk aan de overheid verstrekte concurrentiegevoelige bedrijfs- 
en fabricagegegevens 
Op grond van artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder c, van de Woo mag ik geen 
informatie openbaar maken als het gaat om bedrijfs- en fabricagegegevens die in 
vertrouwen aan de overheid zijn medegedeeld. De vertrouwelijkheid van de 
informatie die aan de overheid is verstrekt, kan bijvoorbeeld blijken uit een 
expliciete verklaring. Het is ook mogelijk dat de vertrouwelijkheid door de 

verstrekker mocht worden aangenomen.   
 
De documenten met de nummers 9 en 9.1 hebben betrekking op een factuur, van 
een door de NVWA is ingeschakelde klauwbekapper. Dit bedrijf mocht aannemen 
dat de door hem verstrekte informatie alleen zou worden gebruikt voor dit doel en 
niet voor openbaarmaking voor een ieder.  

 
In (bepaalde passages uit) de documenten met de nummers 9 en 9.1 staan 

bedrijfs- en/of fabricagegegevens. Uit deze gegevens kunnen 
wetenswaardigheden worden afgeleid met betrekking tot bedrijfsgegevens zoals 
informatie over prijzen. Concurrenten kunnen daar hun voordeel mee doen en dat 
is niet wenselijk voor de partij die de gegevens met de overheid heeft gedeeld. Ik 
vind dit belang zwaarder wegen dan het belang van openbaarheid. Ik maak deze 

informatie daarom niet openbaar. 

 
Het belang van inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen 
Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder d, van de Woo kan ik geen 
informatie openbaar maken indien het belang van openbaarheid niet opweegt 
tegen het belang van inspectie, controle of toezicht door of vanwege 
bestuursorganen. In dit geval weegt het belang van de inspectie, controle of het 
toezicht zwaarder dan het belang van openbaarmaking omdat de inspectie, 

controle en toezicht niet meer doeltreffend is wanneer informatie openbaar wordt 
waarmee een gecontroleerde haar of zijn gedrag kan aanpassen en op die manier 
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inspectie, controle en toezicht kan omzeilen. Bij bepaalde passages uit document 
met nummer 8 is dit het geval.  

 
Bepaalde passages van dit document gaan over de controlestrategie. Door 
volledige openbaarmaking van deze passages wordt informatie over de 
controlestrategie van de NVWA algemeen bekend. Dit zal waarschijnlijk leiden tot 
berekenend gedrag van houders van dieren, waardoor de controle minder effect 

heeft. Ik vind dat het belang van openbaarmaking daarom niet opweegt tegen de 
belangen van inspectie, controle en toezicht door de NVWA op de naleving van 
dierenwelzijn. Ik maak deze informatie daarom niet openbaar.  
 

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 

Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo kan ik geen 

informatie openbaar maken als dit de persoonlijke levenssfeer schaadt en dit 

belang zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. Het gaat om 

persoonsgegevens die (indirect) te herleiden zijn tot een persoon zoals namen, e-

mailadressen, telefoonnummers en functienamen. Bij bepaalde passages uit 

bepaalde documenten is dit het geval. Ik vind het in dit geval belangrijk dat de 

identiteit van betrokkene niet bekend wordt, omdat dit zijn of haar privacy kan 

schenden. Daarom maak ik deze persoonsgegevens niet openbaar. 

 

In diverse documenten staan (ook) persoonsgegevens van ambtenaren van de 

NVWA en politie en medewerkers van het COKZ.  

 

De met naam en toezichthoudernummers genoemde ambtenaren van de NVWA 

betreffen o.a. controleurs van de NVWA. Het gaat om ambtenaren van de NVWA 

en politie en medewerkers van het COKZ, die niet zelfstandig of in mandaat 

namens de minister besluiten nemen ten aanzien van een bestuurlijke 

aangelegenheid. Ook beschikken ze niet over een bepaald gezag. Daarbij weegt 

mee dat het hier niet gaat om het opgeven van een naam aan een individuele 

burger die met een ambtenaar of medewerker in contact treedt, maar om, 

openbaarmaking op grond van de Woo.  

 

In het kader van goed werkgeverschap vind ik dat het belang van de privacy 

zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid.  

 

Het openbaar maken van namen of andere gegevens van ambtenaren van de 

politie kan bovendien hun veiligheid in gevaar brengen. 

 

Tenslotte zou het openbaar maken van namen of andere gegevens van 

ambtenaren en medewerkers van het COKZ kunnen betekenen dat zij buiten hun 

normale werkzaamheden benaderd kunnen worden. In dit geval vind ik dat het 

belang van de privacy zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid. 

Dit ter bescherming van de privacy van de betrokken ambtenaren en 

medewerkers van het COKZ. 
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Bij document met nummer 3 blijft er na weglating van de informatie die ik weiger 

op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo, geen 

informatie over de bestuurlijke aangelegenheid over die voor afzonderlijke 

verstrekking in aanmerking komt. Het gaat om een begeleidende e-mail voor het 

versturen van bijlagen. Ik heb daarom besloten dit document in zijn geheel te 

weigeren. 

 

Bij document met nummer 13 blijft er na weglating van de informatie die ik 

weiger op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo, 

artikel 5.1, vijfde lid, van de Woo en de informatie die buiten de reikwijdte van uw 

verzoek valt geen informatie over de bestuurlijke aangelegenheid over die voor 

afzonderlijke verstrekking in aanmerking komt. Het gaat om een e-mail wisseling 

tussen de voormalige advocaat van uw cliënt en de NVWA. Ik heb daarom 

besloten dit document in zijn geheel te weigeren. 

 

Het voorkomen van onevenredige benadeling  

Op grond van artikel 5.1, vijfde lid, van de Woo mag ik in uitzonderlijke gevallen 

geen informatie openbaar maken als dit iemand onevenredige benadeling 

toebrengt en de voorkoming daarvan zwaarder weegt dan het belang van 

openbaarheid.  

 

Bij bepaalde passages uit de documenten is dit het geval. Het gaat bijvoorbeeld 

om: naam, adres, en plaatsnaam. Een naam van een onderneming, straatnaam 

en huisnummer, dan wel een postcode, ook elk voor zich, bieden voldoende 

informatie om een individuele ondernemer te identificeren. Maar ook aan de hand 

van diernummers is het mogelijk een individuele ondernemer te identificeren.  

 

De openbaarmaking van bovengenoemde informatie in combinatie met de inhoud 

van de documenten, zou naar mijn oordeel leiden tot onevenredige benadeling 

van de bedrijven waar deze informatie betrekking op heeft. Deze benadeling 

bestaat uit stigmatisering van betrokkene. Ik vind dat de voorkoming van deze 

benadeling zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid. Ik maak deze 

informatie daarom niet openbaar.  

 

Stigmatisering 

De houders/verzorgers van dieren zijn meestal gevestigd op het platteland. Ze 

werken en leven samen met hun gezin op de boerderij of in het transport. Een 

dergelijke boerderij is in het algemeen gevestigd in of bij een kleine dorpskern. In 

een dorp kent men elkaar en is men sociaal gezien afhankelijk van elkaar. Een 

dergelijk gezin maakt deel uit van de dorpsgemeenschap, openbaarmaking kan 

stigmatiserend werken waardoor een heel gezin in een sociaal isolement terecht 

kan komen. Daarom maak ik alle informatie die herleidbaar is naar een bepaalde 

houder/verzorger van de dieren niet openbaar. 
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Bij document met het nummer 16 blijft er na weglating van de informatie die ik 

weiger op grond van artikel 5.1, vijfde lid, van de Woo en de informatie die buiten 

de reikwijdte van uw verzoek valt geen informatie over de bestuurlijke 

aangelegenheid over die voor afzonderlijke verstrekking in aanmerking komt. Het 

gaat om een agenda met bijlagen van een regulier overleg tussen de NVWA en 

het COKZ. Ik heb daarom besloten dit document in zijn geheel te weigeren. 

 

Persoonlijke beleidsopvattingen in een document voor intern beraad  

Uitgangspunt van de Woo is dat overheidsinformatie openbaar is. Dit geldt in 

principe ook voor documenten opgesteld voor intern beraad. Intern beraad is het 

overleg tussen ambtenaren binnen een bestuursorgaan, of binnen een kring van 

bestuursorganen die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een bestuurlijke 

aangelegenheid. Documenten die bestemd zijn voor intern beraad kunnen 

persoonlijke beleidsopvattingen bevatten. Dat is hier ook het geval. Ten aanzien 

van de openbaarmaking van deze persoonlijke beleidsopvattingen geldt het 

volgende.  

 

Op grond van artikel 5.2, eerste lid, van de Woo worden persoonlijke 

beleidsopvattingen in documenten die bestemd zijn voor intern beraad niet 

openbaar gemaakt. Persoonlijke beleidsopvattingen zijn ambtelijke adviezen, 

meningen, visies, standpunten en overwegingen ten behoeve van intern beraad. 

Persoonlijke beleidsopvattingen zijn niet: feiten, prognoses, beleidsalternatieven, 

de gevolgen van een bepaald beleidsalternatief of andere onderdelen met een 

overwegend objectief karakter.  

 

De documenten met de nummers 8 en 15 bevatten informatie waarin één of 

meerdere medewerker(s) van de NVWA ten behoeve van intern beraad hun visies, 

standpunten en overwegingen hebben gegeven en bevatten persoonlijke 

beleidsopvattingen. Het gaat bijvoorbeeld om het wisselen van meningen over 

hoeveel dieren behandeld moeten worden of de verwachting hoe de communicatie 

zal verlopen.  

 

Het is van belang dat ambtenaren intern vrij met elkaar van gedachten moeten 

kunnen wisselen over deze onderwerpen. Ik acht het in dit geval ook niet in het 

belang van een goede en democratische bestuursvoering om met toepassing van 

artikel 5.2, tweede lid, de persoonlijke beleidsopvattingen toch openbaar te 

maken. Gelet hierop maak ik de persoonlijke beleidsopvattingen in de 

documenten met de nummers 8 en 15 bestemd voor intern beraad niet openbaar.  
 

Bij document met het nummer 8 blijft er na weglating van de informatie die ik 

weiger op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder d en e, van de Woo, 

artikel 5.1, vijfde lid, van de Woo en artikel 5.2, eerste lid, van de Woo geen 

informatie over de bestuurlijke aangelegenheid over die voor afzonderlijke 

verstrekking in aanmerking komt. Het gaat om een e-mail. Ik heb daarom 

besloten dit document in zijn geheel te weigeren. 
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Uitgestelde openbaarmaking (art 4.4, vijfde lid Woo) 

Ik verwacht dat de betrokken belanghebbenden het niet eens zijn met de 

openbaarmaking van de documenten. De belanghebbenden krijgen de komende 

vier weken de gelegenheid om de openbaarmaking van deze informatie tegen te 

houden. Dit kunnen de belanghebbenden doen door bezwaar te maken en door 

daarnaast de rechter te vragen dit besluit tot openbaarmaking te schorsen. Om 

die reden kies ik ervoor om het toesturen en publiceren van de documenten uit te 

stellen tot het moment dat de belanghebbenden geen gebruik van deze 

mogelijkheid hebben gemaakt of tot het moment dat de rechter heeft bepaald dat 

openbaarmaking plaats kan vinden.  

 

Plaatsing op internet 

Dit besluit en de gedeeltelijk openbare documenten publiceer ik op 

www.rijksoverheid.nl. 

 

Vragen 

Als u vragen heeft over de afhandeling van uw verzoek kunt u een e-mail sturen 

aan 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, 

namens deze, 

 

 

Bezwaarmogelijkheid 

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 naar 

nvwabezwaarenberoep@nvwa.nl. Uw bezwaarschrift kunt u eventueel ook per 

post verzenden naar: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, divisie 

Juridische Zaken, team Bezwaar en Beroep, Postbus 43006, 3540 AA Utrecht. 

U dient uw bezwaarschrift ten minste te voorzien van: 

▪ uw naam en adres; 
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▪ 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 

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.  

 



20-0704 Woo -inventarisatielijst

nr. datum document geheel deels niet dubbel 5.1.1.c 5.1.2.d 5.1.2.e 5.1.5 5.2. buiten reikwijdte opmerking
1 9-3-2018 e-mail x x x buiten reikwijdte

2 9-3-2018 e-mail x grotendeels 
dubbel met 

doc. 8

x x

3 12-3-2018 e-mail x x
3.1 12-3-2018 brief aan clënt x buiten reikwijdte

3.2 bijlage x x x
3.3 bijlage x x x
3.4 bijlage x x x

4 12-3-2018 e-mail x x x
5 8-3-2018 e-mail x eerder bij besluit politie van 

11 januari 2021 betrokken
6 13-3-2018 e-mail x deels dubbel 

met doc. 5
x x

7 8-3-2018 e-mail x deels dubbel 
met doc. 2

x x deels buiten reikwijdte

8 8-3-2018 e-mail x x x x x
9 21-8-2018 e-mail x x x x

9.1 bijlage factuur x x x x
10 29-8-2018 brief kosten last onder 

bestuursdwang aan clënt
x buiten reikwijdte

11 3-3-2018 e-mail x doc. 12

12 3-3-2018 e-mail x x x
12.1 bijlagen x x x

13 12-3-2018 e-mail x x x buiten reikwijdte 

14. 13-3-2018 e-mail x x x
14.1 bijlagen x x x

15 17-4-2018 e-mail x x x x
16 7-5-2018 agenda x x deels buiten reikwijdte

16.1 23-3-2018 verslag x x x grotendeels buiten 
reikwijdte verzoek

17 9-4-2018 e-mail x buiten reikwijdte verzoek

Woo



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: 

Beste collega's, 

Er zal nog verder overleg volgen vandaag. 

Groet, -
Van: 

2. 

• 

Verzo 1 1 • 1 : 
°"" .;naart.20-1.8 .. ~30,_ ______________________ _ 

u el met doe. 8 
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3.2 

;;· "" ,~':;, ,., l'IIIITE•ïT:J .r.1111:.a:u T·• · •• 111·• -.NtJ111t111:.11tt!l"Jhu::,,.1tllt:I 1 . 
man.an. oamun- Llnu vaar llllcl'lllfl!llr ,..,..ullllr lllacllllnllllr - stinkpoot witte lijn 

mortellaro2 klos 1 
verband 1 verband 1 

sprayen na 3 dgn 
verwijderen na 3 dgn 
controle na 4 wkn - bloeding stinkpoot stink poot mortellaro2 

blOeding 
witte lijn 
klOs 1 

sprayen na 3 dg n 
controle na 4 wkn - bloeding mortellaro2 teenpunl 

verband 1 klos 1 
verband 1 

sprayen na 3 dgn 
verwijderen na 3 dgn 
controle na 4 wkn - stinkpoot stinkpoot stink poot snavel 

dubbele zool snavel stinkpoot 
tyloom dubbele zool bloeding 
mortellaro2 w itte lijn 

klOs 1 
verband 1 

sprayen na 3 dgn 
verwijderen na 3 dgn 
conlrole na 4 wkn - stinkpoot stinkpoot witte lijn stinkpoot 

klOs 1 witte lijn 
verband 1 klos 1 

verband 1 

verwijderen na 3 dgn 
conlrole na 4 wkn 
conlrole na 4 wkn - stink poot snavel 

teenpunl 
klos 1 

verband 1 

verwijderen na 3 dgn 
controle na 4 wkn - tussen klauw 

klOs 1 
verband 1 

verwijderen na 3 dgn 
controle na 4 wkn - stinkpoot stinkpoot snavel snavel 
snavel dubbele zool stink poot stinkpoot 

teenpunt teenpunt 
klOs 1 klOS 1 
verband 1 verband 1 

verwijderen na 3 dgn 
controle na 4 wkn - snavel snavel 

w itte lijn dubbele zool 
klOs 1 stinkpoot 

klos 1 
verband 1 

verwijderen na 3 dgn 
controle na 4 wkn 



3.2 - dubbele zool dubbele zool witte lijn dubbele zool 
stinkpoot stinkpoot dubbele zool zoolzweer 

verband 1 

verwijderen na 3 dgn 
controle na 4 wkn - zoolzweer tussen klauw 

klos 1 klos 1 

controle na 4 wkn 



Aandoening/Aantal/Percentage
Aandoening Aantal dieren Percentage
bloeding 16 33 33%

dubbele zool 16 33 33%

mortellaro2 24 50 00%

mortellaro4 4 8 33%

snavel 7 14 58%

stinkpoot 29 60 42%

teenpunt 3 6 25%

tussen klauw 2 4 17%

tyloom 6 12 50%

witte lijn 13 27 08%

zoolzweer 2 4 17%

Geen aandoening 4 8 33%

Aandoeningen per koe
Aantal aandoeningen Aantal dieren Percentage
0 4 8 33%

1 8 16 67%

2 7 14 58%

3 9 18 75%

>3 20 41 67%

Aandoeningen vs pariteit
Pariteit Aan a  d eren b oed ng dubbe e zoo mor e aro2 mor e aro4 snave s nkpoo eenpun ussen k auw y oom w e jn zoo zweer

0 48 16
(33 33%)

16 (33 33%) 24 (50 00%) 4 (8 33%) 7
(14 58%)

29
(60 42%)

3 (6 25%) 2 (4 17%) 6
(12 50%)

13
(27 08%)

2 (4 17%)

1 0 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %)

2 0 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %)

3 0 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %)

>3 0 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %)

Totaal 48 16 16 24 4 7 29 3 2 6 13 2

Aantal aandoeningen vs pariteit
Pariteit Aantal aandoeningen per koe

Aan a  d eren 0 1 2 3 >3
1 0 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %)

2 0 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %)

3 0 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %)

>3 0 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %)

Totaal 48 0 0 0 0 0

3



Aandoeningen vs dagen lactatie
Dagen
Lactatie

Aantal
dieren

bloeding dubbele zool mortellaro2 mortellaro4 snavel stinkpoot teenpunt tussen klauw tyloom witte lijn zoolzweer

0 60 0 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %)

61 120 0 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %)

121 200 0 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %)

201 305 0 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %)

>305 48 16
(33 33%)

16 (33 33%) 24 (50 00%) 4 (8 33%) 7
(14 58%)

29
(60 42%)

3 (6 25%) 2 (4 17%) 6
(12 50%)

13
(27 08%)

2 (4 17%)

Totaal 48 16 16 24 4 7 29 3 2 6 13 2

Aandoeningen vs locatie
Aandoening Totaal aantal poten Links voor Rechts voor Links achter Rechts achter
bloeding 23 3 (13 04%) 3 (13 04%) 8 (34 78%) 9 (39 13%)

dubbele zool 25 3 (12 00%) 11 (44 00%) 5 (20 00%) 6 (24 00%)

mortellaro2 28 3 (10 71%) 1 (3 57%) 10 (35 71%) 14 (50 00%)

mortellaro4 4 0 (0 00%) 0 (0 00%) 1 (25 00%) 3 (75 00%)

snavel 13 2 (15 38%) 0 (0 00%) 5 (38 46%) 6 (46 15%)

stinkpoot 53 13 (24 53%) 25 (47 17%) 7 (13 21%) 8 (15 09%)

teenpunt 4 0 (0 00%) 1 (25 00%) 1 (25 00%) 2 (50 00%)

tussen klauw 2 0 (0 00%) 0 (0 00%) 1 (50 00%) 1 (50 00%)

tyloom 6 1 (16 67%) 1 (16 67%) 2 (33 33%) 2 (33 33%)

witte lijn 14 0 (0 00%) 3 (21 43%) 6 (42 86%) 5 (35 71%)

zoolzweer 2 0 (0 00%) 0 (0 00%) 1 (50 00%) 1 (50 00%)

Totaal 174 25 45 47 57

Behandeling
Behandeling Aantal
amputatie 0

herhaling 0

klos 1 14

klos 2 0

teenpunt 0

tyloom verw 0

verband 1 28

verband 2 0

Aantal bekapt 48

3.3



3.4 

.... 
- ■ 1 L~• 01:J :r.1 ,1 c:.11 :01:J r:11 all! ~IKe<.JO t:l i • . 

........ oarn..- Llnb YOGI' illllc:ID .... u•- tllllllllft• .... - stink poot stink poot witte lijn stinkpoot 
klos 1 witte lijn 
verband 1 klos 1 

verband 1 

verwijderen na 3 dgn 
controle na 4 wkn 
controle na 4 wkn - snavel dubbele zool snavel stinkpoot 
stinkpoot stink poot dubbele zool bloeding 

- stink poot witte lijn 
mortellaro2 klos 1 
verband 1 verband 1 

sprayen na 3 dgn 
verwijderen na 3 dgn 
controle na 4 wkn - stink poot dubbele zool mortellaro2 

verband 1 

sprayen na 3 dgn 
verwijderen na 3 dgn - snavel snavel 

witte lijn dubbele zool 
klos 1 stinkpoot 

klos 1 
verband 1 

verwijderen na 3 dgn 
controle na 4 wkn - bloeding mortellaro2 teenpunt 

verband 1 klos 1 
verband 1 

sprayen na 3 dgn 
verwijderen na 3 dgn 
controle na 4 wkn - witte lijn tyloom stinkpoot 

dubbele zool mor1e11aro2 
stinkpoot verband 1 

sprayen na 3 dgn 
verwijderen na 3 dgn - stinkpoot 

- stinkpoot stinkpoot snavel snavel 
snavel dubbele zool stink poot stinkpoot 

teenpunt teenpunt 
klos 1 klos 1 
verband 1 verband 1 

verwijderen na 3 dgn 
controle na 4 wkn - dubbele zool 

stinkpoot 

- stinkpoot stinkpoot mortellaro2 
dubbele zool dubbele zool 

witte lijn 

sprayen na 3 dgn - stinkpoot mor1e11aro2 mortellaro2 

- . 



3.4 
sprayen na .s ogn -- stinkpoot stinkpoot stinkpoot snavel 

dubbele zool snavel stinkpoot 
tyloom dubbele zool bloeding 
m0r1ellaro2 witte lijn 

klos 1 
verband 1 

sprayen na 3 dgn 
verwijderen na 3 dgn 
controle na 4 wkn - stinkpoot bloeding snavel 

mortellaro2 

sprayen na 3 dgn - bloeding bloeding 

- bloeding stinkpoot stinkpoot mortellaro2 
bloeding 
witte lijn 
klos 1 

sprayen na 3 dgn 
controle na 4 wkn - tyloom stinkpoot stinkpoot witte lijn 
mortellaro2 dubbele zool mortellaro2 
stinkpoot verband t 

sprayen na 3 dgn 
verwijderen na 3 dgn - stinkpoot stinkpoot mortellaro2 dubbele zool 

verband 1 witte lijn 
mortellaro4 

sprayen na 3 dgn 
verwijderen na 3 dgn - stinkpoot snavel 

teenpunt 
klos 1 
verband 1 

verwijderen na 3 dgn 
controle na 4 wkn - stinkpoot stinkpoot snavel snavel 
dubbele zool dubbele zool stinkpoot Slinkpoot 

tyloom dubbele zool 
mortellaro2 

sprayen na 3 dgn - mortellaro2 stinkpoot tyloom 
verband 1 mortellaro2 

verband 1 

sprayen na 3 dgn 
verwijderen na 3 dgn - bloeding 

- mortellaro2 mortellaro2 
verband 1 

sprayen na 3 dgn 
verwijderen na 3 dgn - bloeding mortellaro2 

sprayen na 3 dgn - bloeding mortellaro4 

- tussen klauw 
klos 1 
verband 1 

verwijderen na 3 dgn 
controle na 4 wkn - stinkpoot stinkpoot stinkpoot dubbele zool 

mortellaro4 

iml stinkpoot stinkpoot 

- mortellaro2 
verband 1 



3.4 

sprayen na 3 dgn 
verwijderen na 3 dgn - stinkpoot tyloom 

mortellaro2 
verband 1 

sprayen na 3 dgn 
verwijderen na 3 dgn - mortellaro2 
verband 1 

sprayen na 3 dgn 
verwijderen na 3 dgn --- stinkpoot mortellaro2 

dubbele zool verband 1 

sprayen na 3 dgn 
verwijderen na 3 dgn - stinkpoot 

- mortellaro2 
verband 1 

sprayen na 3 dgn 
verwijderen na 3 dgn - dubbele zool dubbele zool witte lijn dubbele zool 
stinkpoot stinkpoot dubbele zool zoolzweer 

verband 1 

verwijderen na 3 dgn 
controle na 4 wkn - stinkpoot bloeding bloeding 

- dubbele zool stinkpoot dubbele zool bloeding 

- mortellaro2 

sprayen na 3 dgn -- stinkpoot bloeding mortellaro4 
dubbele zool verband 1 

verwijderen na 3 dgn - bloeding bloeding 
mortellaro2 

sprayen na 3 dgn - witte lijn mortellaro2 bloeding 
bloeding verband 1 

sprayen na 3 dgn 
verwijderen na 3 dgn - bloeding bloeding bloeding 

witte lijn 

- witte lijn mortellaro2 stinkpoot 
stinkpoot verband 1 bloeding 

sprayen na 3 dgn 

r. verwijderen na 3 dgn 

zoolzweer tussen klauw 
klos 1 klos 1 

controle na 4 wkn 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 

CC: 
Onderwerp: 

Bijlagen: 

--age 

Kopie brief aan 

Beste collega's, 

De brief is verzonden. Zie bijlage 

Groet, -

4. 

■ 

-
inzage- 09-03-2<01.8 tav■I 

Zojuist gemelde aanpak van runderen op 4 weken na iniöiële beha1nde!liilng die1nt 1p!laats te vinu:ilen in een 
klauwbekapbox 

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van : -----
Verzo~rt 2 o 18 15 : 5 O 
Aan : 
cc lliiii: RE: Rapportage 

Hoi 

Hierbij conceptbrief 

Graag jullie aanvullingen 

Groet, ------Oorspron kelijk bericht----
Van : 
Verzon 
Aan : 
CC: 

-

■ 
Onderwerp: - - -2018 tav Il 

Hallo, 

Ter info de rapportage van . Ik denk dat het verstandig is om vandaag nog een Last 
onder Bestuursdwang inclusie et e an e pan van met daar:op de behandelingen 
die gedaan moeten af te geven bij-. Bij 28 run eren moet na 3 agen et verband ,eralf ,gehaald worden 
en bij 19 runderen moet na 3 dagen gesprayd worden. Aaingezien aifgelo1pe1n vriijdag alle rumde:ren zijn behandeld 
moeten vandaag (misschien uiterlijk morgenvroeg) het v,eriband ,eraif ,en ge·sprayd wo:ndlen. Ik heb ~ojuïst de mail 
van gekregen met bijgevoegde bijlagen. 



2

Graag zouden we snel een reactie willen ivm het tijdstip.  
 
Groeten  
 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van:   
Verzonden: maandag 12 maart 2018 13:04 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: FW: Rapportage  inzage  09-03-2018 tav  

 
 
Dag allemaal, 
 
Ik ben nog niet in de gelegenheid geweest dit door te nemen, hoop dat einde van de middag te doen. Mogelijk is 
het ook handig voor jullie om er vast naar te kijken en dan eventuele vragen of onduidelijkheden te bundelen 
zodat ik deze bij  nog even na kan vragen. zodat klip en klaar in voor een ieder begrijpelijke taal vermeld 
wordt waar het aan schort op het gebied van klauwverzorging.... 
 
Gr  
 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van:  [mailto   
Verzonden: maandag 12 maart 2018 11:55 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: Rapportage  inzage  09-03-2018 tav  
 
Goedemorgen, 
 

 heeft mij verzocht u de rapportages toe te sturen van het bedrijfsbezoek van afgelopen vrijdag. In de 
bijlage vind u een overzicht van waarnemingen tijdens het bedrijfsbezoek, een lijst met uitgevoerde 
behandelingen en een attentielijst voor nacontroles. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
 

4.

-
- - • 

--
-

-



6. 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: dinsdag 13 maart 2018 15:12:00 

IHkalklo - . t ·1 d d. Il!!! . h.. ft d h .. ree- o u1s een ma, van e 1erenarts van waarin IJ aangee at IJ vanmorgen 
nog bij is geweest en aangeeft dat alle ver an en van de poten af waren en dat de 
runderen na e andeld worden met CTC spray. Naar aanleiding hiervan hoeven we donderdag 
niet naar- om dit te controleren. Dan lijkt het of we de dierenarts niet meer geloven en 
dat lijkt me erg ver gaan. Mochten we weer naar - toe moeten voor een controle dan 
laten we het weer weten. 

Groeter - - -----------------------
Van:~ 
Verz~018 14:36 
Aan @ litie.nl' 
CC: 
On eiier: : 
Hallo 
Aanstaan e donderdag 15 maart 2018 moeten we wéér naar Afgelopen vrijdag zijn 
alle melkkoeien behandeld/bekapt door . Helaas hadden we 
uiteindelijk ondersteuning van jullie no 19 om a elemmerde door 
meerdere keren de stroomkabel eruit te trekken en e wa erkraan uit te zetten . 
erg boos en reed hard met zijn trekker rond op het bedrijf. Door 
is een lijst opgemaakt met runderen die be- at en behandeld zijn. r 1s oo aangegeven wa 
nabehandeling moet zijn. Dit moet en kan zelf doen. Zo moet bijvoorbeeld bij 28 
runderen verband van de poten afgehaa ld wor en en moeten 20 runderen gesprayd worden 
met een CTC spray. Dit moet na 3 d- en na behandeling (afgelopen vrijdag dus). We willen 
donderdag 15 maart controleren of zich hier aan gehouden heeft. We wi llen eerst 
proberen, zonder ondersteuning van JU 1e, o we de controle uit kunnen voeren. Zouden we 
wederom een beroep op jullie kunnen doen mocht het weer uit de hand lopen? We willen 
ongeveer om 12.00 op het bedrijf beginnen met de controle. 
Ik hoor of zie graag of het ju llie past. 
Alvast bedankt voor de medewerking. 
Groeten 

u615ermet doe. 5 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: FW: Klauwbekappin 
Datum: donderdag 8 maart 2018 14:26:38 

Hoi . , 
Ter'inro onderst aande mailwisselin en. 

erwerp: : auwbekapping-
Hallo -
Fijn om te weten dat we op één lijn ~ ' gaat er een NVWA dierenarts morgen mee? 
Op basis van de behandelingen van llllllllllllll(duidelijk worden óf en welke medische 
noodzaak er is om dieren apart te huisvesten . Als die er is zal deze direct met~ 
of zïn verte enwoord iger worden besproken. Mocht er geen oplossing worden~ 

zal er direct met ons worden overlegd en indien nodig zal er dan met voorrang 
per ier een veterinaire verklaring en een verklaring van de klauwdeskundige moeten worden 
opgemaakt. Elke vervolgstap zullen we onderlin- ooraf afstemmen zoals is besproken. 
De inspecteurs gaan morgen om 9:00 uur naar . Indien een situatie ontstaat 
zoals eerder beschreven, geen ruimte voor noo za e IJ e a zondering, moeten we daar wel een 
plan voor hebben, morgen dan verder afstemmen. 
Bedankt voor het meedenken, 
Met v riendelïke roet 

tuurlij ke maatregelen 1 LNV 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
directie Strategie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke maatregelen 1 LNV 
Catharijnesingel 59 1 3511 GG I Utrecht 
Postbus 43006 3540 AA I Utrecht 
T 
M 

Van: 

7. 

e · 2018 14:1"0 ____________________ -
Z. 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Bijlagen: 

Hoi 

Factuur is akkoord. 

NVWA pb team maatregelen 1 LNV 
dinsda 21 au ustus 2018 09:04 

POS43/20180705B9 van 
) vereist uw goedkeuring .. 

factuurnr VWAPOS43-2018040636 DA 0.9-03-2018.pdf 

9. 

--------

In RvB 108098 staat dat er op 09-03-018 toestemming is gegevein voor het bekappelil v,an r,ulilderein door 
Dit op lbasis v.an het 1niet opvolge1n va·n t O:B 2i018û061 7. 

sverband is 01nder verschillelilde 
onder. 

Naar aanleiding van onze bevindingen hebben wij, t oezichthouders 
-omstreeks 12.00 uur telefonisch contact opgenomen met 
uitvoeringsexpert NVWA Team Bestuurlijke maatr,egelen1 1(TIBM).. a a W IJ, 

toezichthouders onze bevindingen en de op het bediriijf aan1getrnffen1 om11ssi,es 
~ Id is werd duidelijk dat gelet op de çieccmstabeerde om11ssi,es
----n een klauwbekapper/verzorger ingeschakeld kon worden om 

deze omissies te herstellen. 

0 vrïda 9 maart 20 18 omstreeks 09 .15 uur, arriveerde vier mede1flt'erkers 1r,=1n 

aaronde1r t 1i1,,1ee dli1e,ren artsen. vV1n 
e en 1t e nJ 1ngesc a e naar aan e1 1ng van de iciontriolebevind'11iiçien op 

vrijd~2D18 en na het telefoongesprek op vrijdag :2 maart 21]!18 12.IO0 uur 
me~uitvoeringsexpert NVWA Team Bestuurl'1nkie maatre,dlelelil (îBM), 
zoals eerder in dit rapport is aangegeven. 
1 

Groeten, -
Van: 
Verzon en: on er ag augu s 2018 11:27 
Aan: NWJA pb team maatregelen 1 LNV 
Onderwerp: F\N: Actie vereist: Factuur WJAPOS43/2018070569 van 

) vereist uw goedkeuring. -----
Hallo -

Zie onderstaande factuur, wil je deze aub controleren. 

Alvast bedankt. 

Groeten, .. 
Van: Rijksoverheid (Workflow Mailer) @m'i1nez.ml] 
Verzonden: donderdag 16 augustus 
Aan: 
Onderwerp: ,e vere, : a APOS43/2018070569 varn 
EUR) vereist uw goedkeuring. -------



Naar 
Verstuurd 
Deadline 

ID 
- · - 018 07:34:37 

Leveranciersnaam 
Factuurnummer VW1W~3J 20!8U70 

Factuurdatum 07-aug-2018 22:00:00 
Factuuromschrijving 

Factuurtotaal 
Factuurvaluta 

9. 

1111 

Waarschuwing Het Ministeriie van EZ !heeft -ee,n ·voorbeeldrol te ·v.ervullen als 
het ga;a't ,am goede ,omga111,gs,vormen. lHet lhanll:e.ren van 
redelijke lbeta;a'.ltermijnen ,en 1naleven daarvan !hoort daar 
met .ze:kerheid bij. v erzoeke de ifactl111rten iin uw wachtrij met 
voorrang af te handelen zodat wij lk,un,111en 11-oldoen aan de 

Bedra overzicht 

!Soort Bedrag 
A_rti_.ke_l _________ ___,! 1 
Belasting L 
Factuurregels 

Regel Soort 
1 Artikel 
2 Artikel 

3 Belasting 

4 

Bedrag Omschrijving 
286,801ZAAKNUMMER 201800617 

2.280,80 ZAAKNUMMER 201800617 

Regel Omschrijving Bedrag Grootboeksleutel 

1 

2 

3 

ZAAKNUMMER 
201800617 286,8 

estelde betaaltermïn binnen 30 da en • 

ii 

Inkooporder Gefactureerd Eenheid Stukprijs 
1 
1 

IPrestatieverklaarder Budgetgoedke:urder Projectnum1 

1 

1 

1 

1 

1 

~=='---------=1='7,'=2=1=1- ""'======-;,====..-

Nr. Actiedatum Actie 1Vanaf T/ m 

1 16-AUG-2018 09:34:37 ~ersturen~ccounts Payable 

erelateerde a licaties 

0 Aanvullende factuurgegevens bekiiken 

Ej Link naar factuur 

Klik hier om te beantwoorden. 

2 



Nederlandse Voedsel- en 
Warenautorlteit 

ONTVANGEN 

21 MEI 2018 

eglsttatlenurnrt1or, 

nVWA tav financiele administratie 
Postbus 43006 
3540 AA UTRECHT 

Kl<1>11w9ezondheidscer.t Bi j be~&ling 17/05/2018 

Datum 

09/03/2018 

Aantdl 

13 
14 
28 

Diergeneeskundige hulp en/of geleverde medici1nen 

Zaaknr 
Gbrcod 
Betref 

e ' apt en e an e 
2 dierenartsen en 2 hulpkrachten -
Uren werkzaamheden a euro 
Klauwblok 
Rund klauwverband materiaal 
Reistijdvergoeding km retour 

Totaal bedrag aan medicijnen E.: 

6.00 BTW\ van 
21.00 BTW% van 

Gaarne betalen binnen 14 dagen na factuurdatum. 

BTW% _ , .._l ___ e_e_d,_a_g 

E 
======== ,_ 

Op (behandelings)ovcrunkomst.-n l<jn vin toepassing de Algemene voorw;,irden van de_______________ gedeponeerd 
ter enflie van de arrond,ssementsrechtbink te Utrecht onder nummer Een èxernplaar vindt u op onzl' webs,te of kan u o:, Vl'r7~k kosteloos w<>rden tOt"gt-zondrn, 



Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Visitebrieven 
Datum: zaterdag 3 maart 2018 08:26:10
Bijlagen: Visitebrieven  21-02 tm 02-03.pdf

Hoi 
Hierbij de visitebrieven van  tm 02-03.
Gr, Jan.
Van:  
Verzonden: vrijdag 2 maart 2018 15:55
Aan: 
Onderwerp: RE: Visitebrieven 
Beste 
Zie bijlage voor de opgevraagde visitebrieven van  ( 21-02-18 t/m 02-03-18).
Hopende u hiermee voldoende van dienst te zijn geweest.
Met vriendelijke groeten,

Van: @nvwa.nl] 
Verzonden: vrijdag 2 maart 2018 15:43
Aan: 
Onderwerp: Visitebrieven 
Geachte 
Naar aanleiding van ons contact vandaag zouden wij graag de visitebrieven van 21 februari tot
en met 02-03-2018 van het bedrijf 
ontvangen.
Bovenstaande documenten vorderen wij van u op basis van artikel 24 a van de Wet op de
economische delicten.
Alvast bedankt voor uw medewerking,
Vr.gr. /NVWA.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Naam : . 

Adres : ,, 

Plaats : . 

UBN · ··-····· .... • .. ··-....................................................................... . 

Dier Opmerkingen - Advies • Medicijnen 

12.1 

VISITEFORMULIER 

DATUM 1....::..-3 - / ~ 
TIJD 

0 paard 

[J pluimvee 

~und 

D schaap 

D varken 

□ ............................................ .. 
Wachttijden (dgn) 

Vlees Melk 



L~.l n(? 
,,._ 

,-y, C' ' ( 

UBN 

Dier 

l 

12.1 
(ff\ {,-._)l.._ 

VISITEFORMULIER 

118. <'I 0 ,.. 1.._-1('{ DATUM .. ,;t.. .. ........ -.... -.. ,_ .... _ ..... 

' '1 l t:- - I (16 TIJD ........ ... , .. ..: ....... _ .. ..... ..-. . . ....... . 

D paard 

D pluimvee 

% rund 

D schaap 

0 varken 



Plaats : ......................... ·····················-···························-···················· 

UBN : ......................................................................... ......................... .. 

Dier Opmerkingen - Advies - Medicijnen 

l 

12.1 

VISITEFORMULIER 

"1?.-.2~ 16) DATUM ,_,Ä,. ___ ,, ____________ .... _ __ __ ....... __ ...................... . 

TIJD _ 1_~L ... 1 ... s... .. : .. ___ 1.._t __ r::. 
D paard 

U pluimvee 

!2trund 

0 schaap 

D varken 

0 ................................................ . 

Wachttijden (dgn) 

Vlees Melk 



12.1 

VISITEFORMULIER 

DATUM 2.,.( "'.'1 ~J cP ·- ··- ·· 
TIJD . /Î,#0 .. 0. ~ - · -

0 paard 

LJ pluimvee 

~ru nd 

D schaap 

D varken 

UBN · ................................................................... ................................ . □ ····-····--··--····················--········--· 
Dier Opmerkingen - Advies - Medicijnen 

Wachttijden (dgn) 

Vlees Melk 

1 ................... ······"······· ·. ;, \.J-~.~~... ~ ... ./.\.Ç~~.e. e.~✓.1. olt.t..~ ... d.~)~~ ................... ... ········· .. ... ... ... . 
oJ.J, .. i .......... 7 l~·~ të-2~- ... . ~~s .......... c~.L ~c-1.f..1.c.f. .. ~ ..... . . . . ... . . . .. ......... . 

...... . ················•t~{ ..... i~- -•/4; ···········: ········································· :• .. ••· ••••••••••••••••••••••.••••••••••• •.•••• 

••••••••••••••••••••.•••••••••• ••• = ···••;~~:'g;;••~:.:==:~t =:::••···· ••••••••••••••·•·••••••• •••.•••.•••••••••.••• 
••••••••••••••••••••••• ~

1
~ '4••· ~•;;i········ ································ · :••······ ···························•·:• •1; ••· :··~·· 

.................... .......... t/\:tf;~·~ ~ ············S····G{~v.'-- ......... ,;t--.;..: .. cxl,t/!..f ......... ~ ... tlbf........ .'Û.,~ , ....... 4. ... . 

--->:> __ _____..;::::::o.:l:t::
1
:::~~~i>.:::::::::'.1;,:;,;2:::::::::~~:::t(:~;: ::::~::r&.::: :::~t ..... . 

:••············ ~~~~~:~f;; ~~~~•.~····,~· i ··········~······· 

..................... ........ , ..................... ,, ........... .... ........... ................ ........................ . ..................... . 
\.,J--€..J' • 

v~..-~ t~~, Vlo O ~ fV\-.0'- IK. 

.: .. :.:.:.:.:.::: ..... :.:.:.: .... : ... :.:.G. .. i~z:;:::~:kJ.:::::.::::::·:~:;,:~~ .. : .. ::::·: .. c:.:~~~ .. ::.·:.:.:.:.·:·.·· .··· .. ·:: ··: : ... ····.: ::: .. :::::::::.::::::: :::::::.::::::::::·:::: 



Van: 
Aan: 
Onderwerp: RE: VJSitebrieven 
Datum: dinsdag 13 maart 2018 14:47:27 
Bijlagen: 

Beste-
Excuses, nu wel met bijlage. 
Met vriendeli ·ke groeten, 

Van 
Ver 
Aan: 
Onderwerp: : 1s1 ebrieven 
Hallo _ , 
In de "'maT1' waren geen bijlagen bijgevoegd. 
Zou u deze alsnog willen mailen? 
Alvast bedankt 

Van: 
Verz 
Aan: 
Onde 
Beste 

6-3 tm 13-3 pdf 

Zie biJ age voor e opgevraagde visitebrieven van 
t/ m 13-03-18). 

@nvwa.nl] 

( 06-03-18 

Hopende u hiermee voldoende van dienst te zijn geweest. 
Met vriendeli ·ke groeten, 

@ovwa.nl] 

Geachte 

14. 

In onderstaan e mai heb ik aangegeven o.a. de visitebrieven te willen ontvangen vanaf de 
datum 21 februari 2018 tot en met heden. Dit moet van 3 maart 2018 tot en met heden zijn. Ik 
kwam er net achter dat we de visitebrieven tot en met 2 maart 2018 al hadden ontvangen. 

=----ak. 

Van: 
Verz 
Aan: 
CC: 
On erwerp: 1s1te neven 
Geachte--
Graag on~isitebrieven vanaf de datum 21 februari 2018 tot en met heden 
ontvangen van het bedrijf . Indien 
er een nieuw of aanvullen gezon e1 sp an en e an e p an 1s opgemaa deze ook 
graag. 
Bovenstaande documenten vorderen wij van u op basis van artikel 24 a van de Wet op de 



economische delicten.
Alvast bedankt voor uw medewerking,
Vr.gr.  NVWA.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.

14.



Naam : , 

Adres ; . 

Plaats · _ .. ··-····-····-· .. ·· ...................................................................... . 

UDN · _ ..................... ·-····-· ... -....................... - ......... _ .... -.............. .. 

t" .' .. tl~ 14.1 

{] () t.CA 

IJ- IX: rr- \ VISITEFORMULIER 

DATUM 6- '!:,- / 8 
TIJD . 0 r. ·.,;o -=-L {)_ 3o 

0 paard 

0 pluimvee 

l>(rund 

0 schaap 

lJ varken 

0 ............................................... .. 

Dier Opmerkingen• Advies - Medicijnen 
Wachttijden (dyn) 

Vlees Melk 



~ 

" 

UB N · ...................................................... _ ........................................ . 

Dier Opmerkingen - Advies - Medicijnen 

14.1 

VISITEFORMULIER 

DATUM _ ~ - _.}_~ l.8 ... _ 

D paard 

C pluimvee 

6Xrund 

1 schaap 

0 varken 

D ................... .................... ...... . 

Wachttijden (dgn) 

Vlees Melk 

- -- - k..f:R;l;;,~=~~ ·=°[~ ···.··:···!Ll.· ......................... . 
.................. ........ 9-.. .. d..i:A..r??:v. ......... t.c.~····-·-······ ........ ~.h. .. a~.... . .€-... ~ ............. .................. ................... . 



' 

Plaats : ............... . ....................................................... _ .................. . 

UB N · ............................................................................................. . 

Dier Opmerkingen - Advies - Medicijnen 

14 .1 

VISITEFORMULIER 

DATUM i),,.. ) - ' ~ ---

TIJD _ - ·-··-· .. ·•·"·-.. ·-··--·---

0 paard 

0 pluimvee 

wCrund 

0 schaap 

L varken 

D ............................................. .. 
Wachttijden (dgn) 

Vlees Melk 

········ ··········· ··················~··· = 2 ·······( ~ ... ~.z;·z··················?~ .................. ···· ··········r . ···················· 

:fl¾7if:f••f;e:;~½i~tzt. ....• :•••· ~ •(l ··• .. ::·. : ... ': 
... ............. ......... 71..lk .... ........... $~~ .................. l!..~it....~.~ ....... / V. .. ~ ... ~ L ....... ~ ·· ............... ·· ... ~ j 



Van: 
Aan: 

Onderwerp: 

Datum: 

Beste collega's, 

VWS), 
r/ DA 

15. 

Bij deze melkveehL der zijn ernstige welzijnsovertredingen vastgesteld . Daarnaast voldoet hï 
waarschijnlijk ook --.•--.-, ____ ..,__ . 1 7 . De plek waar cle mei!< worCft opges agen _________ . 

toezichthoudend DA, 

1 We moet en mef'älleen benaderen als een 
houder van dieren, h1J Is as melkveehouder ook een 1evensm1adelexploitant. 

oed 

COKZ 
COKZ is aangewezen toezichthouder voor naleving EU-hygiëne-regelgeving bij melkveehouders. 
Dit betekent dat COKZ de melkveebedrijven ma controleren. De bevindingen worden 
vastgelegd in een RvB. TBM 2 (Team van ) kan vervolgens maatregelen nemen 
op basis van de bevindingen van COKZ(S , oe e, OB). 

COKZ heeft in 2016 aangegeven dit .__ ___ ---.,,.,bedrijf qua toezicht graag te willen overdragen 
aan de NVWA. Daaraan is helaas geen gevo g gegeven, waardoor het bedrijf 2 jaa r niet is 
bezocht door COKZ/ levensmiddeleninspecteurs._ 

COKZ is wel aanwezig-ï de laatst e welzijnsinspectie. Het lukte toen niet om een volledige 
controle doen, omdat niet meewerkte. Hij gaf geen inzicht in administratie etc. Zij 
hebben wel een aanta ove re ingen vastgesteld van de hygienevoorschriften. Die bevindingen 
~ iet vastgelegd in een rapport. Dit moet zo snel mogelijk gebeuren door COKZ. 
-- moet verder per brief worden gewezen op de medewerkingsplicht van de Warenwet . 

Diergeneesmiddelen r,_______ 1 begreep ik dat r-111111 ook geen inzicht verschaft in de 
'aiergeneesm1êldelenadministrat ië.'Eëri'veehouder is op grond van artikel 2.7 Bhd verplicht om 
gegevens te verstrekken over diergeneesmiddelen. Als hij dat niet doet begaat hij een 
overtreding en kan een boete worden opgelegd. 

Welzijn 
Er zij n ernstige welzijnsovertredingen vastgesteld en daarvoor zijn maatregelen opgelegd en is 
PV opgesteld. 

Bezwaar en beroep 
Er lopen verschillende bezwaar- en beroepsprocedures tegen maatregelen die de NVWA heeft 
opgelegd. Er loopt ook een strafrechtelijke procedure. 

Vervolg 
Ons voorstel is om in het vervolg samen op te trekken in de handhaving. Dat wil zeggen dat er 
aandacht moet zijn voor alle aspecten: dierenwelzijn, voedselveiligheid en diergeneesmiddelen. 
Zo kunnen we hopelij k bij dit bedrijf nog effectiever handhaven. 

I k zal volgende week een overlegje plannen met de betrokkenen vanuit Inspectie dier, COKZ, 
Expertise, Front en JZ. 

Een gezamenlijke bespreking is verder goed omdat er op dit moment geen beleid is over 
handhaving op voedselveiligheidsvoorschriften bij aandachtsbedrijven, terwij l dat de 
handhaving wel effectiever kan maken. Ben benieuwd hoe jullie daarover denken. 

I k za l volgende week een overleg inplannen. 
I k hoor graag wie ik hiervoor uit mag nodigen. 



 
Groet,

 
jurist team maatregelen  LNV
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concept 
Overleg NVWA – COKZ 23 maart 2018 

Aanw.:  (NVWA),  (COKZ) 

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

16.1



9. 

10. 

11. 

12. 

13. Risicobeciriîven 

14. 

. NVW A en COKZ gezamenlijk inspectie uitgevoerd en uitvoeren. Geen 
meaêwei-icin . Wel zijn er hy iene constate1~ingen edaan. Hie1voor RvB o maken. 

Leusden, 28 maait 2018 
Ref.: 

16.1 
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