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IBD Nummer: 2021/163693/127547 

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 : Slachthuis  

Bevinding(en): 

Datum en tijdstip van de bevinding: 14 januari 2021 omstreeks 12:15 uur. 

Ik bevond me in de stal van  waar ik belast was met de AM keuring 

van varkens. 

Ik zag daar tijdens het lossen de onderstaande dieren: 

1) 

Mannelijk, wit vleesvarken met slachtbliknummer  en oormerknummer 

 met een ovale diepe ernstige open wond, van lengte ongeveer 15 

cm en breedte ongeveer 5 cm op de buitenkant van de linker achterpoot, ter hoogte 

van het scheenbeen (foto 1 en 2). 

Ik besloot het dier nader te bekijken en zag een goed begrensde open wond. De 

wond was rood in het midden met zwarte verkleuring aan de randen. De wond 

vertoonde granulatie en was vochtig. Op de huid rondom de wond zaten geen haren 

meer.  Er waren geen tekenen van een recente bloeding te zien. Er was geen reactie 

van pijn bij zachte palpatie en het dier belastte de aangetaste ledemaat normaal 

(foto 3 en 4).  

Buiten de lokale afwijking zag ik geen bijzonderheden, het dier leek klinisch gezond. 

Deze waarneming is door mij als officiële dierenarts herkend als een ernstige open 

wond omdat door de diepte, de lengte en de breedte van de wond, de integriteit 

van het lichaamsoppervlak ernstig aangetast was. De ernstige open wond vertoonde 

al tekenen van genezing. Hieruit blijkt dat de afwijking al voor het transport 

aanwezig was. 
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Het varken is toegelaten tot de slacht en geschikt verklaard voor menselijke 

consumptie. 

 

2) 

Vrouwelijk wit vleesvarken met slachtbliknummer  en oormerknummer 

 met een rechte, diepe open snijwond van ongeveer 20 cm lengte, 

die loodrecht vanaf de wervelkolom over de linker flank liep, ter hoogte van de 

laatste thoracale wervels (foto 5). 

 

Ik besloot het dier nader te bekijken en zag een rechte snijwond door de volledige 

dikte van de huid. De onderhuidse laag was zichtbaar. De wond was wit, met 

centraal een gele plek van pus in het midden, en zwarte verkleuring met granulatie 

op het omtrek. Op de huid rond de wond was rood verkleuring van de huid, indicatief 

voor een ontsteking te zien. De wond was vochtig en rook niet fris. Er waren geen 

tekenen van een recente bloeding te zien op de huid en er waren geen tekenen dat 

er een diergeneeskundige chirurgische behandeling plaats had gevonden. (foto 6 

en 7, video 1). 

 

Buiten de lokale afwijking zag ik geen bijzonderheden, het dier leek klinisch gezond. 

 

Omdat de huid doorgesneden was is deze snijwond in mijn ervaring als dierenarts 

herkend als een ernstige open snijwond die al tekenen van genezing vertoonde. 

Hieruit blijkt dat de afwijking al voor het transport aanwezig was. 

 

Het varken is toegelaten tot de slacht maar ongeschikt verklaard voor menselijke 

consumptie wegens het niet volledig ter keuring kunnen aanbieden van de hartslag  

(wettelijke reden: 2019/627, Art. 45.b). 

 

In mijn ervaring als dierenarts weet ik dat beide bovenstaande waarnemingen 

eigenschappen van ernstige open wonden aantonen. 

 

Ik zag op de aanvoerbon dat de veehouder UBN  had. In I&R waren de 

gegevens van het bedrijf te vinden. 

 

De houder op de plaats van vertrek liet twee dieren vervoeren die niet geschikt 

waren voor het voorgenomen transport omdat de dieren ernstige open wonden 

vertoonden.  

 

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      :

UBN      :

Soort bedrijf  : Veehouderij 

 

Ik bracht telefonisch de heer , Veehouder van mijn bevindingen op de 

hoogte en zegde ter zake een rapport van bevindingen aan. 
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Verhoor (telefonisch): 

Datum van het verhoor: 15 januari 2021. 

Identiteitsgegevens van de gehoorde persoon: 

 

Naam                 :

Voornamen         :

Functie                : Veehouder  

 

Dit verhoor heeft met uitdrukkelijke instemming van de gehoorde telefonisch 

plaatsgevonden.  

Ik bracht  de heer , Veehouder 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: 

 

''  is de eigenaar van de varkens, ik verzorg ze alleen.''   

 

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

ondertekend domicilie kiezend te Apeldoorn op 14 januari 2021.  

 

 
 

 

 

Bijlage(n): 

Aanvoerbon/VKI 

I&R raadplegen relaties 

Vos lijst  

1 video    

7 foto’s en, de foto’s zijn digitaal genomen, niet bewerkt maar kunnen in grootte 

aangepast zijn. 
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Aantallen
Dier Aantal aangeboden AM Aantal geslacht

Varken - vleesvarken 5230 5068

Keuringsuitslagen
ID nummer;
Slachtnummer

Slachtdatum Type dier AM
Cat.

AM bevindingen* AM
Resultaat*

PM bevindingen Onderzoeks-
resultaten

Uitslag* Datum
uitslag

Reden* Opdrachten

14-01-2021 vleesvark
en

1 TTS bezoedeling slachtproces
gegeneraliseerd/metastatisch;
fb

Ongeschikt 14-01-2021 45r

14-01-2021 vleesvark
en

1 TTS bezoedeling slachtproces
gegeneraliseerd/metastatisch

Ongeschikt 14-01-2021 45r

14-01-2021 vleesvark
en

1 TTS onvolledig aangeboden hart;
geen organen

Ongeschikt 14-01-2021 45b

14-01-2021 vleesvark
en

1 TTS ontsteking achterpoot; abces
long

Ongeschikt 14-01-2021 45f

14-01-2021 vleesvark
en

3 ontsteking staart TMA Geschikt 14-01-2021

14-01-2021 vleesvark
en

3 hernia (navel-, lies-,
zakbreuk) buik

TMA Geschikt 14-01-2021

14-01-2021 vleesvark
en

2 hernia (navel-, lies-,
zakbreuk) buik

TMA Geschikt 14-01-2021

14-01-2021 vleesvark
en

dierwelzijn; abces achterpoot GTS 14-01-2021 43.2

; 14-01-2021 vleesvark
en

DOS 14-01-2021

14-01-2021 vleesvark
en

2 afwijkende gang/houding
achterpoot

TMA polyartritis Ongeschikt 14-01-2021 45f

14-01-2021 vleesvark
en

2 afwijkende gang/houding
voorpoot

TMA Geschikt 14-01-2021

14-01-2021 vleesvark
en

2 wond / litteken rug/lende;
Oudere open wond

TMA onvolledig aangeboden hart;
geen hartslag

Ongeschikt 14-01-2021 45b

14-01-2021 vleesvark
en

2 wond / litteken achterpoot;
Oudere open wond

TMA Geschikt 14-01-2021

14-01-2021 vleesvark
en

2 afwijkende gang/houding
achterpoot

TMA Geschikt 14-01-2021

14-01-2021 vleesvark
en

1 TTS Geschikt 14-01-2021

14-01-2021 vleesvark
en

1 TTS abces long; ontsteking staart Ongeschikt 14-01-2021 45f

14-01-2021 vleesvark
en

1 TTS bezoedeling slachtproces
gegeneraliseerd/metastatisch

Ongeschikt 14-01-2021 45r

2.
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ID nummer;
Slachtnummer

Slachtdatum Type dier AM
Cat.

AM bevindingen* AM
Resultaat*

PM bevindingen Onderzoeks-
resultaten

Uitslag* Datum
uitslag

Reden* Opdrachten

; 14-01-2021 vleesvark
en

1 TTS afwijkende kleur e/o
consistentie; abces
wervelkolom

Ongeschikt 14-01-2021 45o

14-01-2021 vleesvark
en

1 TTS bezoedeling slachtproces
gegeneraliseerd/metastatisch

Ongeschikt 14-01-2021 45r

14-01-2021 vleesvark
en

1 TTS multipele/metastatische
abcessen
gegeneraliseerd/metastatisch

Ongeschikt 14-01-2021 45f

14-01-2021 vleesvark
en

1 TTS bezoedeling slachtproces
gegeneraliseerd/metastatisch;
fb

Ongeschikt 14-01-2021 45r

14-01-2021 vleesvark
en

3 hernia (navel-, lies-,
zakbreuk) buik

TMA Geschikt 14-01-2021

14-01-2021 vleesvark
en

2 ontsteking achterpoot TMA Geschikt 14-01-2021

Nog in onderzoek

Er zijn geen dieren in onderzoek bekend.
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De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze: , keuringsdierenarts Divisie Veterinair & Import, onderdeel van directie Keuren, van de
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Datum: 14 januari 2021
Handtekening:

Indien de exploitant van de slachterij het niet eens is met de door de officiële dierenarts genomen beslissing met betrekking tot het vlees, kan hij binnen 12 uur na afloop van de
dag waarop de beslissing met betrekking tot het vlees is genomen herkeuring aanvragen volgens de Regeling dierlijke producten, Art. 2.9.
Bezwaar
Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen.

Let op: doe dit op tijd, anders kan uw bezwaar niet behandeld worden.

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.

Noem in het bezwaarschrift:
• uw naam en adres;
• de datum;
• het kenmerk besluit;
• geef aan waarom u het niet eens bent met de beslissing.

Denk eraan om uw bezwaarschrift te ondertekenen, van een datum te voorzien en een kopie van dit formulier mee te sturen.

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

2.
Verzamelstaat Onderzoek 
Slachtdieren Roodvleesslachterij 

Ministerie v.in L,mdbo1.1w, 
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-



Bijlage

Pagina 1 van 4

Afkortingen AM bevindingen
DAG = Dood Aangevoerd
DOS = Dood Op Stal
GOS = Gedood Op Stal (initiatief exploitant)

Afkortingen AM resultaat
TTS = Toegelaten Tot Slacht
GTS = Geen Toestemming Tot Slachten
TMA = Toegelaten met aanwijzing
Cat 2 DBP = Dierlijk bijproduct categorie 2, ter vervoedering

Afkortingen Uitslag
Geschikt = Geschikt voor menselijke consumptie
Ongeschikt = Ongeschikt voor menselijke consumptie

Reden beslissing

Verordening (EU) 2019/627, Titel III, Sectie 5, Hoofdstuk III
Artikel 40 Maatregelen in gevallen waarin niet aan de voorschriften voor informatie over de voedselketen wordt voldaan
1. De officiële dierenarts waarborgt dat de dieren niet worden geslacht tenzij de exploitant van het slachthuis de relevante informatie over de voedselketen heeft gekregen, gecontroleerd en

geëvalueerd overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder a) en b).
2. In afwijking van lid 1 mag de officiële dierenarts toestaan dat dieren in het slachthuis worden geslacht indien de relevante informatie over de voedselketen ontbreekt. In dergelijke gevallen

wordt de informatie verstrekt voordat het vlees geschikt voor menselijke consumptie wordt verklaard en worden de karkassen en het bijbehorende slachtafval in afwachting van die
verklaring apart van het overige vlees opgeslagen.

3. Indien de relevante informatie over de voedselketen niet binnen 24 uur na aankomst van het dier in het slachthuis beschikbaar is, wordt al het vlees van het dier ongeschikt verklaard voor
menselijke consumptie. Indien het dier nog niet geslacht is, wordt het gescheiden van andere dieren gedood, waarbij alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de
gezondheid van mens en dier worden genomen.

Artikel 41 Maatregelen in gevallen waarin in de informatie over de voedselketen niet-naleving wordt geconstateerd
1. De officiële dierenarts ziet erop toe dat de exploitant van het slachthuis geen dieren voor de slacht aanvaardt indien uit de informatie over de voedselketen of uit eventuele andere

begeleidende verslagen, documenten of gegevens blijkt dat:
a) de dieren afkomstig zijn van een bedrijf van herkomst of uit een gebied waarvoor, met het oog op de menselijke gezondheid en de diergezondheid, een verplaatsingsverbod of een

andere beperking geldt;

b) niet aan voorschriften voor het gebruik van veterinaire geneesmiddelen is voldaan, dieren met verboden of niet- toegestane stoffen zijn behandeld of er niet aan de wettelijke limieten
voor chemische residuen of verontreinigingen is voldaan, of

c) er andere aandoeningen aanwezig zijn die nadelige gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid van mens of dier.

2.
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Artikel 43 Maatregelen in gevallen waarin niet aan de voorschriften voor levende dieren wordt voldaan
1. De officiële dierenarts ziet erop toe dat de exploitant van het levensmiddelenbedrijf zijn verplichting uit hoofde van bijlage III, sectie I, hoofdstuk IV, punt 3, bij Verordening (EG) nr.

853/2004 nakomt en waarborgt dat dieren die voor menselijke consumptie mogen worden geslacht naar behoren worden geïdentificeerd. De officiële dierenarts waarborgt dat dieren die
niet kunnen worden geïdentificeerd, afzonderlijk worden gedood en ongeschikt voor menselijke consumptie worden verklaard. Indien de officiële dierenarts dat nodig acht, worden op het
bedrijf van herkomst officiële controles uitgevoerd.

2. De officiële dierenarts waarborgt dat dieren met een onaanvaardbaar risico op verontreiniging van het vlees tijdens de slachting, zoals vastgesteld in artikel 11, lid 4, niet voor menselijke
consumptie worden geslacht, tenzij zij voordien worden schoongemaakt.

3. De officiële dierenarts zorgt ervoor dat dieren niet voor menselijke consumptie worden geslacht wanneer zij aan een ziekte of aandoening lijden die kan worden overgedragen op dieren of
mensen die met het vlees in contact komen of het vlees eten, wanneer zij in het algemeen klinische symptomen van systemische ziekten of sterke vermagering vertonen, of wanneer zij
andere aandoeningen vertonen die het vlees ongeschikt voor menselijke consumptie maken. Deze dieren worden afzonderlijk gedood, waarbij ervoor wordt gezorgd dat andere dieren of
karkassen niet besmet raken, en worden ongeschikt voor menselijke consumptie verklaard.

4. De officiële dierenarts stelt de slacht uit bij dieren waarbij een ziekte of aandoening wordt vermoed die negatieve gevolgen kan hebben voor de gezondheid van mens of dier. Dergelijke
dieren ondergaan een grondige ante-mortemkeuring door de officiële dierenarts om een diagnose te kunnen stellen. De officiële dierenarts kan bovendien besluiten dat monsters en
laboratoriumonderzoek noodzakelijk zijn als aanvulling op een post-mortemkeuring. Indien noodzakelijk ter voorkoming van verontreiniging van ander vlees, worden de dieren afzonderlijk
of aan het einde van het normale slachtproces geslacht, waarbij alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen.

5. De officiële dierenarts waarborgt dat dieren waarin meer residuen van verboden of niet toegestane farmacologisch werkzame stoffen, verboden stoffen of residuen van toegestane
farmacologisch werkzame stoffen, bestrijdingsmiddelen of verontreinigingen dan de in de wetgeving van de Unie vastgestelde gehalten worden aangetroffen, worden behandeld in
overeenstemming met de artikelen 16 tot en met 19 van Richtlijn 96/23/EG.

6. De officiële dierenarts bepaalt de wijze waarop dieren onder zijn/haar rechtstreekse toezicht behandeld worden in het kader van een bijzonder programma voor de bestrijding of de
uitroeiing van een bepaalde ziekte, bijvoorbeeld brucellose of tuberculose, of van zoönoseverwekkers zoals salmonella. De bevoegde autoriteiten bepalen de voorwaarden waaronder deze
dieren geslacht kunnen worden. Met deze voorwaarden wordt beoogd de besmetting van andere dieren en van het vlees van andere dieren tot een minimum te beperken.
Dieren die voor de slacht bij het slachthuis worden aangeboden, worden daar in de regel geslacht. In uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld als de slachtinstallatie ernstig ontregeld
raakt, kan de officiële dierenarts echter rechtstreeks vervoer naar een ander slachthuis toestaan.
Indien bij een ante-mortemkeuring op het bedrijf van herkomst wordt vastgesteld dat niet aan de voorschriften wordt voldaan en dat dit leidt tot een risico voor de diergezondheid, de
menselijke gezondheid of het dierenwelzijn, mag de officiële dierenarts niet toestaan dat de dieren naar het slachthuis worden vervoerd en zijn de desbetreffende maatregelen inzake de
mededeling van de keuringsresultaten overeenkomstig artikel 39, lid 2, onder b), i) en iii) van toepassing.

2.
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Artikel 45 Maatregelen in gevallen waarin niet aan de voorschriften voor vers vlees wordt voldaan
De officiële dierenarts verklaart vers vlees ongeschikt voor menselijke consumptie indien het:
a) afkomstig is van dieren die niet zijn onderworpen aan een ante-mortemkeuring overeenkomstig artikel 18, lid 2, onder a) of b), van Verordening (EU) 2017/625, met uitzondering van vrij

wild en zwerfrendieren zoals bedoeld in artikel 12, lid 1, onder b), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/624;
b) afkomstig is van dieren waarvan het slachtafval niet is onderworpen aan een post-mortemkeuring overeenkomstig artikel 18, lid 2, onder c), van Verordening (EU) 2017/625, behalve in

geval van ingewanden van grof vrij wild die het dode dier overeenkomstig bijlage III, sectie IV, hoofdstuk II, punt 4, bij Verordening (EG) nr. 853/2004 niet naar een
wildbewerkingsinrichting hoeven te vergezellen;

c) afkomstig is van reeds voor de slacht dode, doodgeboren of ongeboren dieren, of van dieren die bij de slachting nog geen zeven dagen oud waren;
d) is verkregen bij het wegsnijden van de steekplaats;
e) afkomstig is van dieren die lijden aan een dierziekte waarvoor veterinairrechtelijke voorschriften zijn vastgesteld in de in bijlage I bij Richtlijn 2002/99/EG vermelde wetgeving van de Unie,

tenzij het vlees is verkregen overeenkomstig de in die wetgeving vastgestelde specifieke eisen; deze afwijking is echter niet van toepassing indien anders is bepaald in de in de artikelen 33
en 34 van deze verordening bepaalde voorschriften inzake officiële controles op tuberculose en brucellose;

f) afkomstig is van dieren die aan een gegeneraliseerde ziekte lijden, zoals gegeneraliseerde septikemie, pyemie, toxemie of viremie;
g) niet voldoet aan de in bijlage I, hoofdstuk I, bij Verordening (EG) nr. 2073/2005 vastgelegde voedselveiligheidscriteria waarmee wordt bepaald of levensmiddelen in de handel mogen

worden gebracht;
h) door parasieten is aangetast, tenzij in de in artikel 30 vastgelegde voorschriften inzake officiële controles op cysticercose anders is bepaald;
i) meer chemische residuen of verontreinigende stoffen bevat dan de in de Verordeningen (EU) nr. 37/2010, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1881/2006 en (EG) nr. 124/2009 aangegeven

gehalten, of residuen bevat van stoffen die verboden of niet toegestaan zijn overeenkomstig Verordening (EU) nr. 37/2010 of Richtlijn 96/22/EG;
j) de lever en de nieren betreft van meer dan twee jaar oude dieren uit regio's waar, blijkens de uitvoering van overeenkomstig artikel 5 van Richtlijn 96/23/EG goedgekeurde plannen, overal

in het milieu zware metalen aanwezig zijn;
k) illegaal met reinigingsmiddelen is behandeld;
l) illegaal met ioniserende straling is behandeld, waaronder uv-straling;
m) vreemd materiaal bevat, behalve, in het geval van vrij wild, materiaal dat voor de jacht gebruikt wordt;
n) de in de wetgeving van de Unie, of, wanneer wetgeving van de Unie ontbreekt, in de nationale voorschriften vastgelegde maximumniveaus voor radioactiviteit overschrijdt;
o) pathofysiologische of organoleptische veranderingen vertoont, in het bijzonder een sterke seksuele geur of ontoereikende verbloeding (behalve voor vrij wild);
p) afkomstig is van sterk vermagerde dieren;
q) gespecificeerd risicomateriaal bevat, tenzij het verwijderen ervan in een andere inrichting is toegestaan overeenkomstig bijlage V, punt 4.3, bij Verordening (EG) nr. 999/2001 en het verse

vlees onder toezicht van de bevoegde autoriteiten blijft;
r) sporen van vervuiling of fecale of andere verontreiniging vertoont;
s) bloed bevat dat een gevaar kan opleveren voor de menselijke of dierlijke gezondheid vanwege de gezondheidstoestand van een dier waarvan het afkomstig is of vanwege besmetting tijdens

het slachtproces;
t) na onderzoek van alle relevante informatie volgens het oordeel van de officiële dierenarts mogelijk een risico voor de menselijke of dierlijke gezondheid vormt, of om een andere reden niet

geschikt is voor menselijke consumptie;
u) specifieke risico's met zich meebrengt overeenkomstig de artikelen 29 tot en met 36. (TSE, Cysticercus, Trichinella, Kwade droes, Tuberculose, Brucellose, Salmonella, Campylobacter)

2.
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Voorbeeld am keuring: bevinding sterke vermagering – reden beslissing: 43.3

Vo (EU) 2019/627 Titel III, Sectie 5, Hoofdstuk 3, Artikel 43, onder 3.

Voorbeeld pm keuring: bevinding gegeneraliseerde ziekte – reden beslissing: 45f

Vo (EU) 2019/627 Titel III, Sectie 5, Hoofdstuk 3, Artikel 45 onder f)

2.
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IBD Nummer: 2021/163693/127548 

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 : Slachthuis  

Bevinding(en): 

Datum en tijdstip van de bevinding: 14 januari 2021 omstreeks 12:15 uur. 

Ik bevond me in de stal van  waar ik belast was met de AM keuring 

van varkens. 

Ik zag daar tijdens het lossen de onderstaande dieren: 

1) 

Mannelijk, wit vleesvarken met slachtbliknummer  en oormerknummer 

 met een ovale diepe ernstige open wond, van lengte ongeveer 15 

cm en breedte ongeveer 5 cm op de buitenkant van de linker achterpoot, ter hoogte 

van het scheenbeen (foto 1 en 2). 

Ik besloot het dier nader te bekijken en zag een goed begrensde open wond. De 

wond was rood in het midden met zwarte verkleuring aan de randen. De wond 

vertoonde granulatie en was vochtig. Op de huid rondom de wond zaten geen haren 

meer.  Er waren geen tekenen van een recente bloeding te zien. Er was geen reactie 

van pijn bij zachte palpatie en het dier belastte de aangetaste ledemaat normaal 

(foto 3 en 4). 

Buiten de lokale afwijking zag ik geen bijzonderheden, het dier leek klinisch gezond. 

Deze waarneming is door mij als officiële dierenarts herkend als een ernstige open 

wond omdat door de diepte, de lengte en de breedte van de wond, de integriteit 

van het lichaamsoppervlak ernstig aangetast was. De ernstige open wond vertoonde 

al tekenen van genezing. Hieruit blijkt dat de afwijking al voor het transport 

aanwezig was. 

Het varken is toegelaten tot de slacht en geschikt verklaard voor menselijke 

consumptie. 

3.

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

-
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2) 

Vrouwelijk wit vleesvarken met slachtbliknummer  en oormerknummer 

 met een rechte, diepe open wond van ongeveer 20 cm lengte, die 

loodrecht  vanaf de wervelkolom over de linker flank liep, ter hoogte van de laatste 

thoracale wervels. (foto 5) 

 

Ik besloot het dier nader te bekijken en zag een rechte snijwond door de volledige 

dikte van de huid. De onderhuidse laag was zichtbaar. De wond was wit, met 

centraal een gele plek van pus in het midden, en zwarte verkleuring met granulatie 

op het omtrek. Op de huid rond de wond was rood verkleuring van de huid, indicatief 

voor een ontsteking te zien. De wond was vochtig en rook niet fris. Er waren geen 

tekenen van een recente bloeding te zien op de huid en er waren geen tekenen dat 

er een diergeneeskundige chirurgische behandeling plaats had gevonden (foto 6 en 

7, video 1). 

 

Buiten de lokale afwijking zag ik geen bijzonderheden, het dier leek klinisch gezond. 

 

Omdat de huid doorgesneden was is deze snijwond in mijn ervaring als dierenarts 

herkend als een ernstige open snijwond die al tekenen van genezing vertoonde. 

Hieruit blijkt dat de afwijking al voor het transport aanwezig was. 

 

Het varken is toegelaten tot de slacht maar ongeschikt verklaard voor menselijke 

consumptie wegens het niet volledig ter keuring kunnen aanbieden van de hartslag,  

wettelijke reden: 2019/627, Art. 45.b). 

 

In mijn ervaring als dierenarts weet ik dat beide bovenstaande waarnemingen 

eigenschappen van ernstige open wonden aantonen. 

 

De vervoerder vervoerde dieren die niet mochten worden vervoerd omdat zij niet 

geschikt waren voor het voorgenomen transport ; zij vertoonden ernstige open 

wonden.  

 

De gegevens van de vervoerder heb ik van de aanvoerbon en de 

transportvergunning gehaald. 

 

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 6, derde 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      : 

Verg nr.    : 

Soort bedrijf  : Vervoerder 

Kenteken    :  

 

3.
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Ik bracht de heer , chauffeur van  van mijn 

bevindingen op de hoogte en zegde ter zake een rapport van bevindingen aan. 

 

Verhoor: 

Datum van het verhoor: 14 januari 2021. 

Identiteitsgegevens van de gehoorde persoon: 

 

Naam                 :

Voornamen         :

Geboortedatum   :

Functie                : chauffeur  

 

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

rechtsgeldig identificatiebewijs (rijbewijs). 

 

Ik bracht de heer , chauffeur, 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: 

 

''(geen verklaring)''   

 

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

ondertekend domicilie kiezend te Apeldoorn op 14 januari 2021.  

 

 

 
 

Bijlage(n): 

Aanvoerbon/VKI 

Transportvergunning 

2x CCV  

Vos lijst  

1 video    

7 foto’s en, de foto’s zijn digitaal genomen, niet bewerkt maar kunnen in grootte 

aangepast zijn. 
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1. 
Aanvoerbon/VKI 
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3.Vergunning voor vervoerders overeenkomstig artikel 10, eerste lid, van 

Verordening (EG) n r . 1/20051 

Transporter authorisation pursuant to article 1.0 (1.) of Regulation (EG) nr. 1/2005 

1. VERGUNNING Nr. : 

TRANSPORTER AUTHORISATION No 

2 . GEGEVENS OVER DE VERVOERDER 

TRANSPORTER INDENTIFICATION 

2.1 Firmanaam 

Company name 

2.2 Adres: 
Address 

2.3 Plaats: 
Town 

2.6 Telefoon: 2.7 

Telephone 

3 . VERGUNNING VOOR BEPAALDE 

AUTHORISATION LJMITED TO CERTAIN 

Diersoorten: 

2.4 

Fax: 
Fax 

T es of animals 

Postcode: 
Postal code 

Hier specificeren: Schapen, Geitén en Varkens 

Specify here Sheep, Goat and Pigs 

2.8 E-mail: 

Email 

TYPE 1 
NIET GELDIG 

VOOR ALLE TRANSPORTEN 
NOTVALID 

FOR LONG JOURNEYS 

2.5 lidstaat: 
Memberstate Nederland 

nl 

Wijze van vervoer: 

Mode of Trans ort 

Weg 

Road 

Datum waarop de vergunning verstrijkt: 

4 . 

Expirydate 

01 juli 2022 

AUTORITEIT DIE DE VERGUNNING AFGEEFT 

AUTHORI TY ISSUING THE AUTHORISATION 

4.1 Naam en adres: 

Name and address of the authority 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 

Netherlands Food and Consumer Product Safety 

Authority (NVWA) 

Catharïnesin el 59 3511 GG Utrecht 

4 .2 Telefoon: +31 88 223 3333 4.3 Fax: +31 88 223 3334 
Phone Fax 

4.5 Datum: 4.6 Plaats: UTRECHT, NEDERLAND 

Date 01 j ul i 2017 Town Utrecht, The Netherlands 

4.8 Naam en handtekening van de ambtenaar 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 

voor deze, 

DE INTERIM INSPECTEUR-GENERAAL 

VAN DE NEDERLANDSE VOEDSEL-

EN WARENAUTORITEIT drs. 

4.4 E-mail : info@vwa.nl 
Email 

4. 7 Offtciille stempel: 

Official stam m 
Name and signature of the official 

The Minister of Economie Affairs 

INTERIM DEPUTY CEO 

NETHERLANDS FOOD AND 

CONSUMER PRODUCT SAFETY 

AUTHORITY 

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief digitaal of schriftelijk en bezwaarschrift 

Indienen. De datum bovenaan deze brief is de verzenddatum. Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via rollo ryo nl(bczwaar. Bij een digitaal 

bezwaarschrift stuurt u een kopie van deze brief mee als PDF-bestand of u stuurt een kopie per post na. Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, 

stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, B004 DE 

Zwolle. Bij een schriftelijk bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift. Meer Inform at ie: Heeft u vragen, kijk dan op 

mljn.ryo.nL Of neem telefonisch contact met ons op:0BB 042 42 42 (lokaal tarief). 

1 Verordening (EG) nr. 1/2005 van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot w1Jz1g1ng van de 

Richtlijnen 64/~32/EEG en 93/119/ EG en van Ve~rdening (EG) nr. 1255/97. 
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Combiformuliernummer: n.v.t.
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Aantallen
Dier Aantal aangeboden AM Aantal geslacht

Varken - vleesvarken 5230 5068

Keuringsuitslagen
ID nummer;
Slachtnummer

Slachtdatum Type dier AM
Cat.

AM bevindingen* AM
Resultaat*

PM bevindingen Onderzoeks-
resultaten

Uitslag* Datum
uitslag

Reden* Opdrachten

14-01-2021 vleesvark
en

1 TTS bezoedeling slachtproces
gegeneraliseerd/metastatisch;
fb

Ongeschikt 14-01-2021 45r

14-01-2021 vleesvark
en

1 TTS bezoedeling slachtproces
gegeneraliseerd/metastatisch

Ongeschikt 14-01-2021 45r

14-01-2021 vleesvark
en

1 TTS onvolledig aangeboden hart;
geen organen

Ongeschikt 14-01-2021 45b

14-01-2021 vleesvark
en

1 TTS ontsteking achterpoot; abces
long

Ongeschikt 14-01-2021 45f

14-01-2021 vleesvark
en

3 ontsteking staart TMA Geschikt 14-01-2021

14-01-2021 vleesvark
en

3 hernia (navel-, lies-,
zakbreuk) buik

TMA Geschikt 14-01-2021

14-01-2021 vleesvark
en

2 hernia (navel-, lies-,
zakbreuk) buik

TMA Geschikt 14-01-2021

14-01-2021 vleesvark
en

dierwelzijn; abces achterpoot GTS 14-01-2021 43.2

; 14-01-2021 vleesvark
en

DOS 14-01-2021

14-01-2021 vleesvark
en

2 afwijkende gang/houding
achterpoot

TMA polyartritis Ongeschikt 14-01-2021 45f

14-01-2021 vleesvark
en

2 afwijkende gang/houding
voorpoot

TMA Geschikt 14-01-2021

14-01-2021 vleesvark
en

2 wond / litteken rug/lende;
Oudere open wond

TMA onvolledig aangeboden hart;
geen hartslag

Ongeschikt 14-01-2021 45b

14-01-2021 vleesvark
en

2 wond / litteken achterpoot;
Oudere open wond

TMA Geschikt 14-01-2021

14-01-2021 vleesvark
en

2 afwijkende gang/houding
achterpoot

TMA Geschikt 14-01-2021

14-01-2021 vleesvark
en

1 TTS Geschikt 14-01-2021

14-01-2021 vleesvark
en

1 TTS abces long; ontsteking staart Ongeschikt 14-01-2021 45f

14-01-2021 vleesvark
en

1 TTS bezoedeling slachtproces
gegeneraliseerd/metastatisch

Ongeschikt 14-01-2021 45r

3.
Verzamelstaat Onderzoek 
Slachtdieren Roodvleesslachterij 

Ministerie v.in L,mdbo1.1w, 
Narnu:r en VoedselkwaHrei1 
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ID nummer;
Slachtnummer

Slachtdatum Type dier AM
Cat.

AM bevindingen* AM
Resultaat*

PM bevindingen Onderzoeks-
resultaten

Uitslag* Datum
uitslag

Reden* Opdrachten

14-01-2021 vleesvark
en

1 TTS afwijkende kleur e/o
consistentie; abces
wervelkolom

Ongeschikt 14-01-2021 45o

14-01-2021 vleesvark
en

1 TTS bezoedeling slachtproces
gegeneraliseerd/metastatisch

Ongeschikt 14-01-2021 45r

14-01-2021 vleesvark
en

1 TTS multipele/metastatische
abcessen
gegeneraliseerd/metastatisch

Ongeschikt 14-01-2021 45f

14-01-2021 vleesvark
en

1 TTS bezoedeling slachtproces
gegeneraliseerd/metastatisch;
fb

Ongeschikt 14-01-2021 45r

14-01-2021 vleesvark
en

3 hernia (navel-, lies-,
zakbreuk) buik

TMA Geschikt 14-01-2021

14-01-2021 vleesvark
en

2 ontsteking achterpoot TMA Geschikt 14-01-2021

Nog in onderzoek

Er zijn geen dieren in onderzoek bekend.

3.
Verzamelstaat Onderzoek 
Slachtdieren Roodvleesslachterij 

Ministerie v.in L,mdbo1.1w, 
Narnu:r en VoedselkwaHrei1 
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De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze: , keuringsdierenarts Divisie Veterinair & Import, onderdeel van directie Keuren, van de
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Datum: 14 januari 2021
Handtekening:

Indien de exploitant van de slachterij het niet eens is met de door de officiële dierenarts genomen beslissing met betrekking tot het vlees, kan hij binnen 12 uur na afloop van de
dag waarop de beslissing met betrekking tot het vlees is genomen herkeuring aanvragen volgens de Regeling dierlijke producten, Art. 2.9.
Bezwaar
Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen.

Let op: doe dit op tijd, anders kan uw bezwaar niet behandeld worden.

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.

Noem in het bezwaarschrift:
• uw naam en adres;
• de datum;
• het kenmerk besluit;
• geef aan waarom u het niet eens bent met de beslissing.

Denk eraan om uw bezwaarschrift te ondertekenen, van een datum te voorzien en een kopie van dit formulier mee te sturen.

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

3.
Verzamelstaat Onderzoek 
Slachtdieren Roodvleesslachterij 

Ministerie v.in L,mdbo1.1w, 
Narnu:r en VoedselkwaHrei1 

-
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Afkortingen AM bevindingen
DAG = Dood Aangevoerd
DOS = Dood Op Stal
GOS = Gedood Op Stal (initiatief exploitant)

Afkortingen AM resultaat
TTS = Toegelaten Tot Slacht
GTS = Geen Toestemming Tot Slachten
TMA = Toegelaten met aanwijzing
Cat 2 DBP = Dierlijk bijproduct categorie 2, ter vervoedering

Afkortingen Uitslag
Geschikt = Geschikt voor menselijke consumptie
Ongeschikt = Ongeschikt voor menselijke consumptie

Reden beslissing

Verordening (EU) 2019/627, Titel III, Sectie 5, Hoofdstuk III
Artikel 40 Maatregelen in gevallen waarin niet aan de voorschriften voor informatie over de voedselketen wordt voldaan
1. De officiële dierenarts waarborgt dat de dieren niet worden geslacht tenzij de exploitant van het slachthuis de relevante informatie over de voedselketen heeft gekregen, gecontroleerd en

geëvalueerd overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder a) en b).
2. In afwijking van lid 1 mag de officiële dierenarts toestaan dat dieren in het slachthuis worden geslacht indien de relevante informatie over de voedselketen ontbreekt. In dergelijke gevallen

wordt de informatie verstrekt voordat het vlees geschikt voor menselijke consumptie wordt verklaard en worden de karkassen en het bijbehorende slachtafval in afwachting van die
verklaring apart van het overige vlees opgeslagen.

3. Indien de relevante informatie over de voedselketen niet binnen 24 uur na aankomst van het dier in het slachthuis beschikbaar is, wordt al het vlees van het dier ongeschikt verklaard voor
menselijke consumptie. Indien het dier nog niet geslacht is, wordt het gescheiden van andere dieren gedood, waarbij alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de
gezondheid van mens en dier worden genomen.

Artikel 41 Maatregelen in gevallen waarin in de informatie over de voedselketen niet-naleving wordt geconstateerd
1. De officiële dierenarts ziet erop toe dat de exploitant van het slachthuis geen dieren voor de slacht aanvaardt indien uit de informatie over de voedselketen of uit eventuele andere

begeleidende verslagen, documenten of gegevens blijkt dat:
a) de dieren afkomstig zijn van een bedrijf van herkomst of uit een gebied waarvoor, met het oog op de menselijke gezondheid en de diergezondheid, een verplaatsingsverbod of een

andere beperking geldt;

b) niet aan voorschriften voor het gebruik van veterinaire geneesmiddelen is voldaan, dieren met verboden of niet- toegestane stoffen zijn behandeld of er niet aan de wettelijke limieten
voor chemische residuen of verontreinigingen is voldaan, of

c) er andere aandoeningen aanwezig zijn die nadelige gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid van mens of dier.

3.
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Artikel 43 Maatregelen in gevallen waarin niet aan de voorschriften voor levende dieren wordt voldaan
1. De officiële dierenarts ziet erop toe dat de exploitant van het levensmiddelenbedrijf zijn verplichting uit hoofde van bijlage III, sectie I, hoofdstuk IV, punt 3, bij Verordening (EG) nr.

853/2004 nakomt en waarborgt dat dieren die voor menselijke consumptie mogen worden geslacht naar behoren worden geïdentificeerd. De officiële dierenarts waarborgt dat dieren die
niet kunnen worden geïdentificeerd, afzonderlijk worden gedood en ongeschikt voor menselijke consumptie worden verklaard. Indien de officiële dierenarts dat nodig acht, worden op het
bedrijf van herkomst officiële controles uitgevoerd.

2. De officiële dierenarts waarborgt dat dieren met een onaanvaardbaar risico op verontreiniging van het vlees tijdens de slachting, zoals vastgesteld in artikel 11, lid 4, niet voor menselijke
consumptie worden geslacht, tenzij zij voordien worden schoongemaakt.

3. De officiële dierenarts zorgt ervoor dat dieren niet voor menselijke consumptie worden geslacht wanneer zij aan een ziekte of aandoening lijden die kan worden overgedragen op dieren of
mensen die met het vlees in contact komen of het vlees eten, wanneer zij in het algemeen klinische symptomen van systemische ziekten of sterke vermagering vertonen, of wanneer zij
andere aandoeningen vertonen die het vlees ongeschikt voor menselijke consumptie maken. Deze dieren worden afzonderlijk gedood, waarbij ervoor wordt gezorgd dat andere dieren of
karkassen niet besmet raken, en worden ongeschikt voor menselijke consumptie verklaard.

4. De officiële dierenarts stelt de slacht uit bij dieren waarbij een ziekte of aandoening wordt vermoed die negatieve gevolgen kan hebben voor de gezondheid van mens of dier. Dergelijke
dieren ondergaan een grondige ante-mortemkeuring door de officiële dierenarts om een diagnose te kunnen stellen. De officiële dierenarts kan bovendien besluiten dat monsters en
laboratoriumonderzoek noodzakelijk zijn als aanvulling op een post-mortemkeuring. Indien noodzakelijk ter voorkoming van verontreiniging van ander vlees, worden de dieren afzonderlijk
of aan het einde van het normale slachtproces geslacht, waarbij alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen.

5. De officiële dierenarts waarborgt dat dieren waarin meer residuen van verboden of niet toegestane farmacologisch werkzame stoffen, verboden stoffen of residuen van toegestane
farmacologisch werkzame stoffen, bestrijdingsmiddelen of verontreinigingen dan de in de wetgeving van de Unie vastgestelde gehalten worden aangetroffen, worden behandeld in
overeenstemming met de artikelen 16 tot en met 19 van Richtlijn 96/23/EG.

6. De officiële dierenarts bepaalt de wijze waarop dieren onder zijn/haar rechtstreekse toezicht behandeld worden in het kader van een bijzonder programma voor de bestrijding of de
uitroeiing van een bepaalde ziekte, bijvoorbeeld brucellose of tuberculose, of van zoönoseverwekkers zoals salmonella. De bevoegde autoriteiten bepalen de voorwaarden waaronder deze
dieren geslacht kunnen worden. Met deze voorwaarden wordt beoogd de besmetting van andere dieren en van het vlees van andere dieren tot een minimum te beperken.
Dieren die voor de slacht bij het slachthuis worden aangeboden, worden daar in de regel geslacht. In uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld als de slachtinstallatie ernstig ontregeld
raakt, kan de officiële dierenarts echter rechtstreeks vervoer naar een ander slachthuis toestaan.
Indien bij een ante-mortemkeuring op het bedrijf van herkomst wordt vastgesteld dat niet aan de voorschriften wordt voldaan en dat dit leidt tot een risico voor de diergezondheid, de
menselijke gezondheid of het dierenwelzijn, mag de officiële dierenarts niet toestaan dat de dieren naar het slachthuis worden vervoerd en zijn de desbetreffende maatregelen inzake de
mededeling van de keuringsresultaten overeenkomstig artikel 39, lid 2, onder b), i) en iii) van toepassing.

3.



Pagina 3 van 4

Artikel 45 Maatregelen in gevallen waarin niet aan de voorschriften voor vers vlees wordt voldaan
De officiële dierenarts verklaart vers vlees ongeschikt voor menselijke consumptie indien het:
a) afkomstig is van dieren die niet zijn onderworpen aan een ante-mortemkeuring overeenkomstig artikel 18, lid 2, onder a) of b), van Verordening (EU) 2017/625, met uitzondering van vrij

wild en zwerfrendieren zoals bedoeld in artikel 12, lid 1, onder b), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/624;
b) afkomstig is van dieren waarvan het slachtafval niet is onderworpen aan een post-mortemkeuring overeenkomstig artikel 18, lid 2, onder c), van Verordening (EU) 2017/625, behalve in

geval van ingewanden van grof vrij wild die het dode dier overeenkomstig bijlage III, sectie IV, hoofdstuk II, punt 4, bij Verordening (EG) nr. 853/2004 niet naar een
wildbewerkingsinrichting hoeven te vergezellen;

c) afkomstig is van reeds voor de slacht dode, doodgeboren of ongeboren dieren, of van dieren die bij de slachting nog geen zeven dagen oud waren;
d) is verkregen bij het wegsnijden van de steekplaats;
e) afkomstig is van dieren die lijden aan een dierziekte waarvoor veterinairrechtelijke voorschriften zijn vastgesteld in de in bijlage I bij Richtlijn 2002/99/EG vermelde wetgeving van de Unie,

tenzij het vlees is verkregen overeenkomstig de in die wetgeving vastgestelde specifieke eisen; deze afwijking is echter niet van toepassing indien anders is bepaald in de in de artikelen 33
en 34 van deze verordening bepaalde voorschriften inzake officiële controles op tuberculose en brucellose;

f) afkomstig is van dieren die aan een gegeneraliseerde ziekte lijden, zoals gegeneraliseerde septikemie, pyemie, toxemie of viremie;
g) niet voldoet aan de in bijlage I, hoofdstuk I, bij Verordening (EG) nr. 2073/2005 vastgelegde voedselveiligheidscriteria waarmee wordt bepaald of levensmiddelen in de handel mogen

worden gebracht;
h) door parasieten is aangetast, tenzij in de in artikel 30 vastgelegde voorschriften inzake officiële controles op cysticercose anders is bepaald;
i) meer chemische residuen of verontreinigende stoffen bevat dan de in de Verordeningen (EU) nr. 37/2010, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1881/2006 en (EG) nr. 124/2009 aangegeven

gehalten, of residuen bevat van stoffen die verboden of niet toegestaan zijn overeenkomstig Verordening (EU) nr. 37/2010 of Richtlijn 96/22/EG;
j) de lever en de nieren betreft van meer dan twee jaar oude dieren uit regio's waar, blijkens de uitvoering van overeenkomstig artikel 5 van Richtlijn 96/23/EG goedgekeurde plannen, overal

in het milieu zware metalen aanwezig zijn;
k) illegaal met reinigingsmiddelen is behandeld;
l) illegaal met ioniserende straling is behandeld, waaronder uv-straling;
m) vreemd materiaal bevat, behalve, in het geval van vrij wild, materiaal dat voor de jacht gebruikt wordt;
n) de in de wetgeving van de Unie, of, wanneer wetgeving van de Unie ontbreekt, in de nationale voorschriften vastgelegde maximumniveaus voor radioactiviteit overschrijdt;
o) pathofysiologische of organoleptische veranderingen vertoont, in het bijzonder een sterke seksuele geur of ontoereikende verbloeding (behalve voor vrij wild);
p) afkomstig is van sterk vermagerde dieren;
q) gespecificeerd risicomateriaal bevat, tenzij het verwijderen ervan in een andere inrichting is toegestaan overeenkomstig bijlage V, punt 4.3, bij Verordening (EG) nr. 999/2001 en het verse

vlees onder toezicht van de bevoegde autoriteiten blijft;
r) sporen van vervuiling of fecale of andere verontreiniging vertoont;
s) bloed bevat dat een gevaar kan opleveren voor de menselijke of dierlijke gezondheid vanwege de gezondheidstoestand van een dier waarvan het afkomstig is of vanwege besmetting tijdens

het slachtproces;
t) na onderzoek van alle relevante informatie volgens het oordeel van de officiële dierenarts mogelijk een risico voor de menselijke of dierlijke gezondheid vormt, of om een andere reden niet

geschikt is voor menselijke consumptie;
u) specifieke risico's met zich meebrengt overeenkomstig de artikelen 29 tot en met 36. (TSE, Cysticercus, Trichinella, Kwade droes, Tuberculose, Brucellose, Salmonella, Campylobacter)

3.
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Voorbeeld am keuring: bevinding sterke vermagering – reden beslissing: 43.3

Vo (EU) 2019/627 Titel III, Sectie 5, Hoofdstuk 3, Artikel 43, onder 3.

Voorbeeld pm keuring: bevinding gegeneraliseerde ziekte – reden beslissing: 45f

Vo (EU) 2019/627 Titel III, Sectie 5, Hoofdstuk 3, Artikel 45 onder f)

3.
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IBDNummer: 2021/163984/129182 

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 : Slachthuis  

Bevinding(en): 

Datum en tijdstip van de bevinding: 27 januari 2021, omstreeks 12:15 uur. 

In het bedrijf aangesproken en gelegitimeerd aan: de heer  

; functie: chauffeur. 

Tijdens mijn dienst bevond ik mij in de stal van varkensslachthuis  

om de antemortem-keuring van varkens uit te voeren.  

Om 12:15 uur werd er vanuit een veewagen een koppel varkens gelost. Ik zag 

tijdens het lossen van dit koppel varkens een varken met een ernstige open wond 

van de wagen komen. Ik heb het varken apart laten zetten om het varken nader te 

kunnen onderzoeken.  

Na het lossen van het koppel varkens heb ik het varken met de wond nader 

onderzocht. Ik zag dat het varken slachtblik nummer  in had (foto 1). De 

wond zat op de linker achterpoot net onder de knie (foto’s 2 en 3). Ik zag dat het 

een ernstige open wond betrof van ruim 20 bij 10 centimeter. De wond was scherp 

afgelijnd en horizontaal, met sterke zwelling van het onderhuidse weefsel aan de 

randen, die daardoor openstonden. Centraal in de wond waren de onderliggende 

spierlagen zichtbaar (peroneus longus en peroneus tertius). Aan de randen van de 

wond zag ik zwartverkleuring die ik herkende als necrose (foto 4). Meer centraal 

zag ik fibrine- en granulatieweefsel (foto 5). De wond rook niet fris, ik rook de geur 

van dood weefsel, dat kenmerkend is in combinatie met een necrotisch proces. Ik 

stelde vast dat het een ernstige open wond betrof, omdat de wond diep was en op 

de plek waar de huid verdwenen was de spierlagen zichtbaar waren.  

Bij palpatie voelde de wond erg warm en vertoonde het varken vocalisatie en 

terugtrekken van de linker achterpoot. In mijn deskundigheid als officiële dierenarts 

weet ik dat vocalisatie en het terugtrekken van de poot wijzen op pijn.  

5.

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Landbouw, 
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Door de zwelling, warmte, de aanwezigheid van granulatieweefsel en het necrotisch 

proces weet ik dat deze ernstige open wond ontstoken was en al langer dan één 

dag aanwezig was, omdat deze processen meer dan 24 uur nodig hebben om zich 

te ontwikkelen, waarschijnlijk zelfs meer dan 72 uur. Op het bij het koppel varkens 

behorende vervoersdocument varkens/zeugen met nummer  staat vermeld 

dat de varkens op 27 januari 2021 zijn geladen bij het veehouderijbedrijf (zie bijlage 

vervoersdocument varkens/zeugen). Op basis van het gegeven dat mijn inspectie 

op dezelfde dag plaatsvond kan ik bevestigen dat de ernstige open wond aanwezig 

was voorafgaand aan het transport.  

 

Ik heb dit varken met voorrang laten slachten om verder lijden te voorkomen (zie 

spoedlijst en VOS-lijst). Na de spoedslachting en tijdens de PM-keuring zijn in totaal 

nog drie foto’s genomen van het varken; uit deze foto’s blijkt duidelijk dat de wond 

diep was en necrotisch weefsel aan de randen bevatte (foto’s 6 t/m 8).  

 

Ik zag op het vervoersdocument varkens/zeugen met nummer  dat het 

varken vervoerd was door “ ” met vervoersvergunning nummer  Bij 

het raadplegen van het NVWA verleningensysteem bleek dit nummer op naam te 

staan van     in  (zie bijlage vervoersdocument 

varkens/zeugen en uitdraai vervoersvergunning uit NVWA verleningensysteem / 

vervoersvergunning). 

 

De vervoerder vervoerde een varken dat niet mocht worden vervoerd, omdat het 

varken niet geschikt was voor het voorgenomen transport; het varken vertoonde 

een ernstige open wond.  

 

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 6, derde 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  : Vervoerder 

 

Ik bracht de heer , chauffeur, van mijn bevindingen op de hoogte en zegde 

ter zake een rapport van bevindingen aan (zie bijlage CCV). 

 

Verhoor: 

Datum van het verhoor: 27 januari 2021. 

 

Identiteitsgegevens van de gehoorde persoon: 

Naam                :

Voornamen        :

Geboortedatum  :

Functie               : Chauffeur  

 

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

rechtsgeldig identificatiebewijs.  

 

5.
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Ik bracht de heer , chauffeur, 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: 

 

''Ik heb niets gezien'.   

 

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

ondertekend domicilie kiezend te  Utrecht op 27 januari 2021.  

 

 

Toezichthouder  

 

 

 
 

Bijlagen:  

Vervoersdocument varkens/zeugen  

Vos lijst    

Spoedlijst  

Uitdraai vervoersvergunning uit NVWA verleningensysteem 

Vervoersvergunning 

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

in grootte aangepast zijn. 

5.
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Naam:
Adres:

Documentnummer: 2021-0016870-002
Combiformuliernummer: n.v.t.
Slachtdatum: 27 januari 2021

Pagina 1 van 4* Zie bijlage voor de volledige wetteksten en enkele afkortingen

Aantallen
Dier Aantal aangeboden AM Aantal geslacht

Varken - vleesvarken 5106 4953

Keuringsuitslagen
ID nummer;
Slachtnummer

Slachtdatum Type dier AM
Cat.

AM bevindingen* AM
Resultaat*

PM bevindingen Onderzoeks-
resultaten

Uitslag* Datum
uitslag

Reden* Opdrachten

27-01-2021 vleesvark
en

1 TTS onvolledig aangeboden
gegeneraliseerd/metastatisch

Ongeschikt 27-01-2021 45b

27-01-2021 vleesvark
en

1 TTS Geschikt 27-01-2021 Opknappen

27-01-2021 vleesvark
en

1 TTS multipele/metastatische
abcessen
gegeneraliseerd/metastatisch

Ongeschikt 27-01-2021 45f

27-01-2021 vleesvark
en

1 TTS onvolledig aangeboden hart Ongeschikt 27-01-2021 45b

27-01-2021 vleesvark
en

1 TTS abces long; abces achterpoot Ongeschikt 27-01-2021 45f

27-01-2021 vleesvark
en

1 TTS abces wervelkolom; spuitplek
voorpoot

Ongeschikt 27-01-2021 45f

27-01-2021 vleesvark
en

3 abces rug/lende TMA Geschikt 27-01-2021 Opknappen

27-01-2021 vleesvark
en

1 TTS afwijkende kleur e/o
consistentie

Ongeschikt 27-01-2021 45o

27-01-2021 vleesvark
en

1 TTS petechiën nier; afwijkende
kleur e/o consistentie

Ongeschikt 27-01-2021 45o

27-01-2021 vleesvark
en

1 TTS ontsteking nier Ongeschikt 27-01-2021 45f

27-01-2021 vleesvark
en

1 TTS ontsteking buikvlies;
ontsteking voorpoot

Ongeschikt 27-01-2021 45f

27-01-2021 vleesvark
en

1 TTS ontsteking borstvlies;
ontsteking wervelkolom

Ongeschikt 27-01-2021 45f

27-01-2021 vleesvark
en

1 TTS icterus Ongeschikt 27-01-2021 45o

27-01-2021 vleesvark
en

1 TTS onvolledig aangeboden
gegeneraliseerd/metastatisch

Ongeschikt 27-01-2021 45b

27-01-2021 vleesvark
en

3 hernia (navel-, lies-,
zakbreuk) buik

TMA Geschikt 27-01-2021 Opknappen

27-01-2021 vleesvark
en

1 TTS ontsteking voorpoot; abces
rug/lende

Ongeschikt 27-01-2021 45f

27-01-2021 vleesvark
en

3 ontsteking staart TMA abces long; ontsteking staart Ongeschikt 27-01-2021 45f

5.
Verzamelstaat Onderzoek 
Slachtdieren Roodvleesslachterij 

Ministerie v.in L,mdbo1.1w, 
Narnu:r en VoedselkwaHrei1 



Naam:
Adres:

Documentnummer: 2021-0016870-002
Combiformuliernummer: n.v.t.
Slachtdatum: 27 januari 2021

Pagina 2 van 4* Zie bijlage voor de volledige wetteksten en enkele afkortingen

ID nummer;
Slachtnummer

Slachtdatum Type dier AM
Cat.

AM bevindingen* AM
Resultaat*

PM bevindingen Onderzoeks-
resultaten

Uitslag* Datum
uitslag

Reden* Opdrachten

27-01-2021 vleesvark
en

3 ontsteking staart TMA Geschikt 27-01-2021 Opknappen

27-01-2021 vleesvark
en

3 ontsteking staart TMA Geschikt 27-01-2021 Opknappen

27-01-2021 vleesvark
en

3 abces rug/lende TMA Geschikt 27-01-2021 Opknappen

27-01-2021 vleesvark
en

3 hernia (navel-, lies-,
zakbreuk) buik

TMA Geschikt 27-01-2021 Opknappen

27-01-2021 vleesvark
en

1 TTS bezoedeling slachtproces
gegeneraliseerd/metastatisch

Ongeschikt 27-01-2021 45r

27-01-2021 vleesvark
en

1 TTS onvolledig aangeboden
gegeneraliseerd/metastatisch

Ongeschikt 27-01-2021 45b

27-01-2021 vleesvark
en

1 TTS bezoedeling slachtproces
gegeneraliseerd/metastatisch

Ongeschikt 27-01-2021 45r

27-01-2021 vleesvark
en

1 TTS ontsteking staart;
multipele/metastatische
abcessen
gegeneraliseerd/metastatisch

Ongeschikt 27-01-2021 45f

27-01-2021 vleesvark
en

GOS 27-01-2021

27-01-2021 vleesvark
en

DOS 27-01-2021

27-01-2021 vleesvark
en

2 stress TMA Geschikt 27-01-2021

27-01-2021 vleesvark
en

2 fractuur/breuk achterpoot TMA Geschikt 27-01-2021

27-01-2021 vleesvark
en

3 hernia (navel-, lies-,
zakbreuk) vulva/scrotum;
zakbreuk

TMA ontsteking buikvlies;
ontsteking maagdarmkanaal

Ongeschikt 27-01-2021 45f

27-01-2021 vleesvark
en

3 hernia (navel-, lies-,
zakbreuk) ham/heup/bil;
liesbreuk

TMA ontsteking buikvlies;
ontsteking maagdarmkanaal

Ongeschikt 27-01-2021 45f

27-01-2021 vleesvark
en

3 hernia (navel-, lies-,
zakbreuk) ham/heup/bil;
liesbreuk

TMA multipele/metastatische
abcessen long; ontsteking
buikvlies; ontsteking
maagdarmkanaal

Ongeschikt 27-01-2021 45f

27-01-2021 vleesvark
en

1 TTS onvolledig aangeboden
gegeneraliseerd/metastatisch

Ongeschikt 27-01-2021 45b

27-01-2021 vleesvark
en

1 TTS onvolledig aangeboden
gegeneraliseerd/metastatisch

Ongeschikt 27-01-2021 45b

27-01-2021 vleesvark
en

1 TTS multipele/metastatische
abcessen long

Geschikt 27-01-2021
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ID nummer;
Slachtnummer

Slachtdatum Type dier AM
Cat.

AM bevindingen* AM
Resultaat*

PM bevindingen Onderzoeks-
resultaten

Uitslag* Datum
uitslag

Reden* Opdrachten

27-01-2021 vleesvark
en

2 stress TMA Geschikt 27-01-2021

27-01-2021 vleesvark
en

2 liggend TMA Geschikt 27-01-2021

27-01-2021 vleesvark
en

2 wond / litteken ham/heup/bil;
open wond

TMA ontsteking bekken; open
wond met necrose van huid en
onderhuid, blootgestelde spier

Ongeschikt 27-01-2021 41.1c

Nog in onderzoek

Er zijn geen dieren in onderzoek bekend.
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De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze: , keuringsdierenarts Divisie Veterinair & Import, onderdeel van directie Keuren, van de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit

Datum: 27 januari 2021
Handtekening:

Indien de exploitant van de slachterij het niet eens is met de door de officiële dierenarts genomen beslissing met betrekking tot het vlees, kan hij binnen 12 uur na afloop van de
dag waarop de beslissing met betrekking tot het vlees is genomen herkeuring aanvragen volgens de Regeling dierlijke producten, Art. 2.9.
Bezwaar
Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen.

Let op: doe dit op tijd, anders kan uw bezwaar niet behandeld worden.

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.

Noem in het bezwaarschrift:
• uw naam en adres;
• de datum;
• het kenmerk besluit;
• geef aan waarom u het niet eens bent met de beslissing.

Denk eraan om uw bezwaarschrift te ondertekenen, van een datum te voorzien en een kopie van dit formulier mee te sturen.

Heeft u vragen, kijk dan op www.nvwa.nl\bezwaarenberoep.
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Afkortingen AM bevindingen
DAG = Dood Aangevoerd
DOS = Dood Op Stal
GOS = Gedood Op Stal (initiatief exploitant)

Afkortingen AM resultaat
TTS = Toegelaten Tot Slacht
GTS = Geen Toestemming Tot Slachten
TMA = Toegelaten met aanwijzing
Cat 2 DBP = Dierlijk bijproduct categorie 2, ter vervoedering

Afkortingen Uitslag
Geschikt = Geschikt voor menselijke consumptie
Ongeschikt = Ongeschikt voor menselijke consumptie

Reden beslissing

Verordening (EU) 2019/627, Titel III, Sectie 5, Hoofdstuk III
Artikel 40 Maatregelen in gevallen waarin niet aan de voorschriften voor informatie over de voedselketen wordt voldaan
1. De officiële dierenarts waarborgt dat de dieren niet worden geslacht tenzij de exploitant van het slachthuis de relevante informatie over de voedselketen heeft gekregen, gecontroleerd en

geëvalueerd overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder a) en b).
2. In afwijking van lid 1 mag de officiële dierenarts toestaan dat dieren in het slachthuis worden geslacht indien de relevante informatie over de voedselketen ontbreekt. In dergelijke gevallen

wordt de informatie verstrekt voordat het vlees geschikt voor menselijke consumptie wordt verklaard en worden de karkassen en het bijbehorende slachtafval in afwachting van die
verklaring apart van het overige vlees opgeslagen.

3. Indien de relevante informatie over de voedselketen niet binnen 24 uur na aankomst van het dier in het slachthuis beschikbaar is, wordt al het vlees van het dier ongeschikt verklaard voor
menselijke consumptie. Indien het dier nog niet geslacht is, wordt het gescheiden van andere dieren gedood, waarbij alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de
gezondheid van mens en dier worden genomen.

Artikel 41 Maatregelen in gevallen waarin in de informatie over de voedselketen niet-naleving wordt geconstateerd
1. De officiële dierenarts ziet erop toe dat de exploitant van het slachthuis geen dieren voor de slacht aanvaardt indien uit de informatie over de voedselketen of uit eventuele andere

begeleidende verslagen, documenten of gegevens blijkt dat:
a) de dieren afkomstig zijn van een bedrijf van herkomst of uit een gebied waarvoor, met het oog op de menselijke gezondheid en de diergezondheid, een verplaatsingsverbod of een

andere beperking geldt;

b) niet aan voorschriften voor het gebruik van veterinaire geneesmiddelen is voldaan, dieren met verboden of niet- toegestane stoffen zijn behandeld of er niet aan de wettelijke limieten
voor chemische residuen of verontreinigingen is voldaan, of

c) er andere aandoeningen aanwezig zijn die nadelige gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid van mens of dier.
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Artikel 43 Maatregelen in gevallen waarin niet aan de voorschriften voor levende dieren wordt voldaan
1. De officiële dierenarts ziet erop toe dat de exploitant van het levensmiddelenbedrijf zijn verplichting uit hoofde van bijlage III, sectie I, hoofdstuk IV, punt 3, bij Verordening (EG) nr.

853/2004 nakomt en waarborgt dat dieren die voor menselijke consumptie mogen worden geslacht naar behoren worden geïdentificeerd. De officiële dierenarts waarborgt dat dieren die
niet kunnen worden geïdentificeerd, afzonderlijk worden gedood en ongeschikt voor menselijke consumptie worden verklaard. Indien de officiële dierenarts dat nodig acht, worden op het
bedrijf van herkomst officiële controles uitgevoerd.

2. De officiële dierenarts waarborgt dat dieren met een onaanvaardbaar risico op verontreiniging van het vlees tijdens de slachting, zoals vastgesteld in artikel 11, lid 4, niet voor menselijke
consumptie worden geslacht, tenzij zij voordien worden schoongemaakt.

3. De officiële dierenarts zorgt ervoor dat dieren niet voor menselijke consumptie worden geslacht wanneer zij aan een ziekte of aandoening lijden die kan worden overgedragen op dieren of
mensen die met het vlees in contact komen of het vlees eten, wanneer zij in het algemeen klinische symptomen van systemische ziekten of sterke vermagering vertonen, of wanneer zij
andere aandoeningen vertonen die het vlees ongeschikt voor menselijke consumptie maken. Deze dieren worden afzonderlijk gedood, waarbij ervoor wordt gezorgd dat andere dieren of
karkassen niet besmet raken, en worden ongeschikt voor menselijke consumptie verklaard.

4. De officiële dierenarts stelt de slacht uit bij dieren waarbij een ziekte of aandoening wordt vermoed die negatieve gevolgen kan hebben voor de gezondheid van mens of dier. Dergelijke
dieren ondergaan een grondige ante-mortemkeuring door de officiële dierenarts om een diagnose te kunnen stellen. De officiële dierenarts kan bovendien besluiten dat monsters en
laboratoriumonderzoek noodzakelijk zijn als aanvulling op een post-mortemkeuring. Indien noodzakelijk ter voorkoming van verontreiniging van ander vlees, worden de dieren afzonderlijk
of aan het einde van het normale slachtproces geslacht, waarbij alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen.

5. De officiële dierenarts waarborgt dat dieren waarin meer residuen van verboden of niet toegestane farmacologisch werkzame stoffen, verboden stoffen of residuen van toegestane
farmacologisch werkzame stoffen, bestrijdingsmiddelen of verontreinigingen dan de in de wetgeving van de Unie vastgestelde gehalten worden aangetroffen, worden behandeld in
overeenstemming met de artikelen 16 tot en met 19 van Richtlijn 96/23/EG.

6. De officiële dierenarts bepaalt de wijze waarop dieren onder zijn/haar rechtstreekse toezicht behandeld worden in het kader van een bijzonder programma voor de bestrijding of de
uitroeiing van een bepaalde ziekte, bijvoorbeeld brucellose of tuberculose, of van zoönoseverwekkers zoals salmonella. De bevoegde autoriteiten bepalen de voorwaarden waaronder deze
dieren geslacht kunnen worden. Met deze voorwaarden wordt beoogd de besmetting van andere dieren en van het vlees van andere dieren tot een minimum te beperken.
Dieren die voor de slacht bij het slachthuis worden aangeboden, worden daar in de regel geslacht. In uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld als de slachtinstallatie ernstig ontregeld
raakt, kan de officiële dierenarts echter rechtstreeks vervoer naar een ander slachthuis toestaan.
Indien bij een ante-mortemkeuring op het bedrijf van herkomst wordt vastgesteld dat niet aan de voorschriften wordt voldaan en dat dit leidt tot een risico voor de diergezondheid, de
menselijke gezondheid of het dierenwelzijn, mag de officiële dierenarts niet toestaan dat de dieren naar het slachthuis worden vervoerd en zijn de desbetreffende maatregelen inzake de
mededeling van de keuringsresultaten overeenkomstig artikel 39, lid 2, onder b), i) en iii) van toepassing.
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Artikel 45 Maatregelen in gevallen waarin niet aan de voorschriften voor vers vlees wordt voldaan
De officiële dierenarts verklaart vers vlees ongeschikt voor menselijke consumptie indien het:
a) afkomstig is van dieren die niet zijn onderworpen aan een ante-mortemkeuring overeenkomstig artikel 18, lid 2, onder a) of b), van Verordening (EU) 2017/625, met uitzondering van vrij

wild en zwerfrendieren zoals bedoeld in artikel 12, lid 1, onder b), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/624;
b) afkomstig is van dieren waarvan het slachtafval niet is onderworpen aan een post-mortemkeuring overeenkomstig artikel 18, lid 2, onder c), van Verordening (EU) 2017/625, behalve in

geval van ingewanden van grof vrij wild die het dode dier overeenkomstig bijlage III, sectie IV, hoofdstuk II, punt 4, bij Verordening (EG) nr. 853/2004 niet naar een
wildbewerkingsinrichting hoeven te vergezellen;

c) afkomstig is van reeds voor de slacht dode, doodgeboren of ongeboren dieren, of van dieren die bij de slachting nog geen zeven dagen oud waren;
d) is verkregen bij het wegsnijden van de steekplaats;
e) afkomstig is van dieren die lijden aan een dierziekte waarvoor veterinairrechtelijke voorschriften zijn vastgesteld in de in bijlage I bij Richtlijn 2002/99/EG vermelde wetgeving van de Unie,

tenzij het vlees is verkregen overeenkomstig de in die wetgeving vastgestelde specifieke eisen; deze afwijking is echter niet van toepassing indien anders is bepaald in de in de artikelen 33
en 34 van deze verordening bepaalde voorschriften inzake officiële controles op tuberculose en brucellose;

f) afkomstig is van dieren die aan een gegeneraliseerde ziekte lijden, zoals gegeneraliseerde septikemie, pyemie, toxemie of viremie;
g) niet voldoet aan de in bijlage I, hoofdstuk I, bij Verordening (EG) nr. 2073/2005 vastgelegde voedselveiligheidscriteria waarmee wordt bepaald of levensmiddelen in de handel mogen

worden gebracht;
h) door parasieten is aangetast, tenzij in de in artikel 30 vastgelegde voorschriften inzake officiële controles op cysticercose anders is bepaald;
i) meer chemische residuen of verontreinigende stoffen bevat dan de in de Verordeningen (EU) nr. 37/2010, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1881/2006 en (EG) nr. 124/2009 aangegeven

gehalten, of residuen bevat van stoffen die verboden of niet toegestaan zijn overeenkomstig Verordening (EU) nr. 37/2010 of Richtlijn 96/22/EG;
j) de lever en de nieren betreft van meer dan twee jaar oude dieren uit regio's waar, blijkens de uitvoering van overeenkomstig artikel 5 van Richtlijn 96/23/EG goedgekeurde plannen, overal

in het milieu zware metalen aanwezig zijn;
k) illegaal met reinigingsmiddelen is behandeld;
l) illegaal met ioniserende straling is behandeld, waaronder uv-straling;
m) vreemd materiaal bevat, behalve, in het geval van vrij wild, materiaal dat voor de jacht gebruikt wordt;
n) de in de wetgeving van de Unie, of, wanneer wetgeving van de Unie ontbreekt, in de nationale voorschriften vastgelegde maximumniveaus voor radioactiviteit overschrijdt;
o) pathofysiologische of organoleptische veranderingen vertoont, in het bijzonder een sterke seksuele geur of ontoereikende verbloeding (behalve voor vrij wild);
p) afkomstig is van sterk vermagerde dieren;
q) gespecificeerd risicomateriaal bevat, tenzij het verwijderen ervan in een andere inrichting is toegestaan overeenkomstig bijlage V, punt 4.3, bij Verordening (EG) nr. 999/2001 en het verse

vlees onder toezicht van de bevoegde autoriteiten blijft;
r) sporen van vervuiling of fecale of andere verontreiniging vertoont;
s) bloed bevat dat een gevaar kan opleveren voor de menselijke of dierlijke gezondheid vanwege de gezondheidstoestand van een dier waarvan het afkomstig is of vanwege besmetting tijdens

het slachtproces;
t) na onderzoek van alle relevante informatie volgens het oordeel van de officiële dierenarts mogelijk een risico voor de menselijke of dierlijke gezondheid vormt, of om een andere reden niet

geschikt is voor menselijke consumptie;
u) specifieke risico's met zich meebrengt overeenkomstig de artikelen 29 tot en met 36. (TSE, Cysticercus, Trichinella, Kwade droes, Tuberculose, Brucellose, Salmonella, Campylobacter)
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Voorbeeld am keuring: bevinding sterke vermagering – reden beslissing: 43.3

Vo (EU) 2019/627 Titel III, Sectie 5, Hoofdstuk 3, Artikel 43, onder 3.

Voorbeeld pm keuring: bevinding gegeneraliseerde ziekte – reden beslissing: 45f

Vo (EU) 2019/627 Titel III, Sectie 5, Hoofdstuk 3, Artikel 45 onder f)
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Relatiegegevens 

Relatienaam, 

voorletters, 

tussenvoegsel 

  

Adres 

Postcode + Plaats 

Telefoon 

Email @ .nll 

Handelsnaam + 

Website 
    

Postadres 

Postadres Postcode + 

Plaats 

KVK nummer + 

rechtsvorm 

BSN  

 

Objectgegevens 

Objectnummer, 

Objecttype 
 Rechtspersoon 

Objectnaam 

Adres    

Postcode + Plaats    

KVK nummer  

Datum laatste 

wijziging 
28-02-2017 

 

Verleninggegevens 

Erkenningsnummer  

Erkenningssoort/ 

Erkenning 
VERVO1 / Kort Transport 

Status verlening VERLEEND 

Aanvangdatum 01-07-2017 Opheffingdatum 01-07-2022 
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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 Sun 14-Mar-2021 07:10:09 
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1. 

2. 

- 1 

Vergunning voor vervoerders overeenkomstig artikel 10, eerste lid, van 

Verordening (EG) nr. 1120051 

Transporter authorisation pursuant to article 10 (1) of Regulation (EG) nr. 1/2005 

VERGUNNING Nr. :L 7 

TRANSPORTER AUTHORISATION No 

GEGEVENS OVER DE VERVOERDER 

TRANSPORTER INDENTIFICATION 

TYPE 1 

NIET GELDIG 

2.1 Firmanaam 

VOOR ALLE TRANSPORTEN 

NOTVALID 

FOR LONG JOURNEYS 

Company name 

2.2 Adres: 1 
Address 

2.3 Plaats: 
1 

12.4 
Postcode : l 

1

2.5 Lidstaat: 
Memberstate Nederland 

Town Pasta/ code 

2.6 Telefoon: 12.7 Fax: 

1

2.8 E-mail: 
Email @ .nll 

3. 

Telephone Fax 

VERGUNNING VOOR BEPAALDE 

AUTHORISATION LIMITED TO CERTAIN 

Hier specificeren: 

Specify here 

Diersoorten: 

Tvoes of animals 

Als landbouw huisdier gehouden 1 

eenhoevigen, Runderen, Schapen, Gkiten en 

Varkens 
One-hoofed, Bovine, Sheep, Goat and Pigs 

Wijze van vervoer: 

Mode-of Transoort 

Weg 

Road 

Datum waarop de vergunning verstrijkt: 
Expirydate 

01 juli 2022 

4. 

4.1 

AUTORITEIT DIE DE VERGUNNING AFGEEFT 

AUTHORITY ISSUING THE AUTHORISATION 

Naam en adres: 
Nede,

1
1andse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 

Netherlands Food and Consumer Product Safety 

Authdrity (NVWA) Name and address of the authority 

Catha1riinesinael 59 3511 GG Utrecht 

4.2 Telefoon: 
Phone 

4.5 Datum: 

Date 

+31 88 223 3333 

01 juli 2017 

l 

4.3 Fax: +31 88 223 3B34 

Fax 1 

4.6 Plaats: UTRECHT, NEbERLAND 

Town Utrecht, The ~etherlands 

4.8 Naam en handtekening van de ambtenaar 

De Staatssecretaris van Economische ~ en, 

voor deze, 

4.4 E-mail: info@vwa.nl 
Email 

4. 7 Officiële stempel: 

Official stamo-
Name and signature of the official 

The Minister of Economie Affairs 

INTERIM DEPUTY CEO 

NETHERLANDS FOOD AND DE INTERIM INSPECTEUR-GENERAAL 

VAN DE NEDERLANDSE VOEDSEL

EN WARENAUTORITEIT 
ars. CONSUMER PRODUCT SAFETY 

'-----~....J- AUTHORITY 

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief digitaal of schrlftellj,k en bezwaarschrift 

indienen. De datum bovenaan deze brief Is de verzenddatum. Een digitaal bezwaarsc,rlft kunt u Indienen vla mljn.ryo nl/bezwaar. Bij een digitaal 

bezwaarschrift stuurt u een kopie van deze brief mee als PDF-bestand of u stuurt eer kopie per post na. Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, 

stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nee erland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE 

zwolle. Bij een schriftelijk bezwaar stuurt u een kopie van deze brief mee met uw be waarschrlft. Meer Informatie: Heeft u vragen, kijk dan op 

~-Of neem telefonisch contact met ons op:088 042 42 42 (lokaal tarief). 

• verordening (EG) nr. 1f2005 van 22 december 2004 Inzake de bescherming van dieren tijdens het v rvoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de 

!UchtliJnen 64/432/EEG en 93/119/EG en van Verordening (EG) nr. 1255/97. 



Foto’s behorende bij rapport van bevindingen nummer 163984    
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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    : Slachthuis  

 

Bevinding(en): 

Datum en tijdstip van de bevinding: 27 januari 2021, omstreeks 12:15 uur. 

  

Om 12:15 uur werd er vanuit een veewagen een koppel varkens gelost. Ik zag 

tijdens het lossen van dit koppel varkens een varken met een ernstige open wond 

van de wagen komen. Ik heb het varken apart laten zetten om het varken nader te 

kunnen onderzoeken.  

Na het lossen van het koppel varkens heb ik het varken met de wond nader 

onderzocht. Ik zag dat het varken slachtblik nummer n had (foto 1). De 

wond zat op de linker achterpoot net onder de knie (foto’s 2 en 3). Ik zag dat het 

een ernstige open wond betrof van ruim 20 bij 10 centimeter. De wond was scherp 

afgelijnd en horizontaal, met sterke zwelling van het onderhuidse weefsel aan de 

randen, die daardoor openstonden. Centraal in de wond waren de onderliggende 

spierlagen zichtbaar (peroneus longus en peroneus tertius). Aan de randen van de 

wond zag ik zwartverkleuring die ik herkende als necrose (foto 4). Meer centraal 

zag ik fibrine- en granulatieweefsel (foto 5). De wond rook niet fris, ik rook de geur 

van dood weefsel, dat kenmerkend is in combinatie met een necrotisch proces. Ik 

stelde vast dat het een ernstige open wond betrof, omdat de wond diep was en op 

de plek waar de huid verdwenen was de spierlagen zichtbaar waren.  

Bij palpatie voelde de wond erg warm en vertoonde het varken vocalisatie en 

terugtrekken van de linker achterpoot. In mijn deskundigheid als officiële dierenarts 

weet ik dat vocalisatie en het terugtrekken van de poot wijzen op pijn.  

 

Door de zwelling, warmte, de aanwezigheid van granulatieweefsel en het necrotisch 

proces weet ik dat deze ernstige open wond ontstoken was en al langer dan één 

dag aanwezig was, omdat deze processen meer dan 24 uur nodig hebben om zich 

te ontwikkelen, waarschijnlijk zelfs meer dan 72 uur. Op het bij het koppel varkens 

behorende vervoersdocument varkens/zeugen met nummer  staat vermeld 

dat de varkens op 27 januari 2021 zijn geladen bij het veehouderijbedrijf (zie bijlage 

vervoersdocument varkens/zeugen). Op basis van het gegeven dat mijn inspectie 

op dezelfde dag plaatsvond kan ik bevestigen dat de ernstige open wond aanwezig 

was voorafgaand aan het transport.  
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Ik heb dit varken met voorrang laten slachten om verder lijden te voorkomen (zie 

spoedlijst en VOS-lijst). Na de spoedslachting en tijdens de PM-keuring zijn in totaal 

nog drie foto’s genomen van het varken; uit deze foto’s blijkt duidelijk dat de wond 

diep was en necrotisch weefsel aan de randen bevatte (foto’s 6 t/m 8).  

 

Ik zag op het vervoersdocument varkens/zeugen met nummer dat het 

varken afkomstig was van UBN  Bij het raadplegen van het Identificatie- en 

registratiesysteem van dieren bleek het UBN te zijn van 

in (zie bijlagen vervoersdocument 

varkens/zeugen en 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.  

 

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 bracht de heer  veehouder, telefonisch van mijn bevindingen op de 

hoogte en zegde ter zake een rapport van bevindingen aan. 

 

Verhoor: 

Datum van het verhoor: 28 januari 2021. 

 

Identiteitsgegevens van de gehoorde persoon: 

Naam                 :

Woonadres          

Gemeente           

Functie                : Veehouder  

 

De identiteit van de gehoorde persoon is niet geverifieerd. Tijdens het telefonische 

verhoor vroeg ik de heer f hij de eigenaar was van UBN  Dit 

werd bevestigend beantwoord.  

 

Dit verhoor heeft met uitdrukkelijke instemming van de gehoorde telefonisch 

plaatsgevonden.  

Ik bracht  de heer  veehouder, 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. 
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Hierop verklaarde hij mij zoveel mogelijk weergegeven in zijn eigen woorden, het 

volgende: 

 

''Ik heb niets gezien, anders zou ik dat dier absoluut niet hebben laten vervoeren. 

Ik vind het erg vervelend. We hebben hoge hokken, hoge wanden dus gewoon niet 

gezien.''   

 

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

ondertekend domicilie kiezend te Utrecht op 28 januari 2021.  

 

 

Toezichthouder  

 

 

 

 

Bijlagen: 

Vervoersdocument varkens/zeugen  

Vos lijst      

Spoedlijst   

I&R-uitdraai raadplegen meldingseenheden en relaties 

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

in grootte aangepast zijn. 
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Aantallen
Dier Aantal aangeboden AM Aantal geslacht

Varken - vleesvarken 5106 4953

Keuringsuitslagen
ID nummer;
Slachtnummer

Slachtdatum Type dier AM
Cat.

AM bevindingen* AM
Resultaat*

PM bevindingen Onderzoeks-
resultaten

Uitslag* Datum
uitslag

Reden* Opdrachten

27-01-2021 vleesvark
en

1 TTS onvolledig aangeboden
gegeneraliseerd/metastatisch

Ongeschikt 27-01-2021 45b

27-01-2021 vleesvark
en

1 TTS Geschikt 27-01-2021 Opknappen

27-01-2021 vleesvark
en

1 TTS multipele/metastatische
abcessen
gegeneraliseerd/metastatisch

Ongeschikt 27-01-2021 45f

27-01-2021 vleesvark
en

1 TTS onvolledig aangeboden hart Ongeschikt 27-01-2021 45b

27-01-2021 vleesvark
en

1 TTS abces long; abces achterpoot Ongeschikt 27-01-2021 45f

27-01-2021 vleesvark
en

1 TTS abces wervelkolom; spuitplek
voorpoot

Ongeschikt 27-01-2021 45f

27-01-2021 vleesvark
en

3 abces rug/lende TMA Geschikt 27-01-2021 Opknappen

27-01-2021 vleesvark
en

1 TTS afwijkende kleur e/o
consistentie

Ongeschikt 27-01-2021 45o

27-01-2021 vleesvark
en

1 TTS petechiën nier; afwijkende
kleur e/o consistentie

Ongeschikt 27-01-2021 45o

27-01-2021 vleesvark
en

1 TTS ontsteking nier Ongeschikt 27-01-2021 45f

27-01-2021 vleesvark
en

1 TTS ontsteking buikvlies;
ontsteking voorpoot

Ongeschikt 27-01-2021 45f

27-01-2021 vleesvark
en

1 TTS ontsteking borstvlies;
ontsteking wervelkolom

Ongeschikt 27-01-2021 45f

27-01-2021 vleesvark
en

1 TTS icterus Ongeschikt 27-01-2021 45o

27-01-2021 vleesvark
en

1 TTS onvolledig aangeboden
gegeneraliseerd/metastatisch

Ongeschikt 27-01-2021 45b

27-01-2021 vleesvark
en

3 hernia (navel-, lies-,
zakbreuk) buik

TMA Geschikt 27-01-2021 Opknappen

27-01-2021 vleesvark
en

1 TTS ontsteking voorpoot; abces
rug/lende

Ongeschikt 27-01-2021 45f

27-01-2021 vleesvark
en

3 ontsteking staart TMA abces long; ontsteking staart Ongeschikt 27-01-2021 45f
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ID nummer;
Slachtnummer

Slachtdatum Type dier AM
Cat.

AM bevindingen* AM
Resultaat*

PM bevindingen Onderzoeks-
resultaten

Uitslag* Datum
uitslag

Reden* Opdrachten

27-01-2021 vleesvark
en

3 ontsteking staart TMA Geschikt 27-01-2021 Opknappen

27-01-2021 vleesvark
en

3 ontsteking staart TMA Geschikt 27-01-2021 Opknappen

27-01-2021 vleesvark
en

3 abces rug/lende TMA Geschikt 27-01-2021 Opknappen

27-01-2021 vleesvark
en

3 hernia (navel-, lies-,
zakbreuk) buik

TMA Geschikt 27-01-2021 Opknappen

27-01-2021 vleesvark
en

1 TTS bezoedeling slachtproces
gegeneraliseerd/metastatisch

Ongeschikt 27-01-2021 45r

27-01-2021 vleesvark
en

1 TTS onvolledig aangeboden
gegeneraliseerd/metastatisch

Ongeschikt 27-01-2021 45b

27-01-2021 vleesvark
en

1 TTS bezoedeling slachtproces
gegeneraliseerd/metastatisch

Ongeschikt 27-01-2021 45r

27-01-2021 vleesvark
en

1 TTS ontsteking staart;
multipele/metastatische
abcessen
gegeneraliseerd/metastatisch

Ongeschikt 27-01-2021 45f

27-01-2021 vleesvark
en

GOS 27-01-2021

27-01-2021 vleesvark
en

DOS 27-01-2021

27-01-2021 vleesvark
en

2 stress TMA Geschikt 27-01-2021

27-01-2021 vleesvark
en

2 fractuur/breuk achterpoot TMA Geschikt 27-01-2021

27-01-2021 vleesvark
en

3 hernia (navel-, lies-,
zakbreuk) vulva/scrotum;
zakbreuk

TMA ontsteking buikvlies;
ontsteking maagdarmkanaal

Ongeschikt 27-01-2021 45f

27-01-2021 vleesvark
en

3 hernia (navel-, lies-,
zakbreuk) ham/heup/bil;
liesbreuk

TMA ontsteking buikvlies;
ontsteking maagdarmkanaal

Ongeschikt 27-01-2021 45f

27-01-2021 vleesvark
en

3 hernia (navel-, lies-,
zakbreuk) ham/heup/bil;
liesbreuk

TMA multipele/metastatische
abcessen long; ontsteking
buikvlies; ontsteking
maagdarmkanaal

Ongeschikt 27-01-2021 45f

27-01-2021 vleesvark
en

1 TTS onvolledig aangeboden
gegeneraliseerd/metastatisch

Ongeschikt 27-01-2021 45b

27-01-2021 vleesvark
en

1 TTS onvolledig aangeboden
gegeneraliseerd/metastatisch

Ongeschikt 27-01-2021 45b

27-01-2021 vleesvark
en

1 TTS multipele/metastatische
abcessen long

Geschikt 27-01-2021
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ID nummer;
Slachtnummer

Slachtdatum Type dier AM
Cat.

AM bevindingen* AM
Resultaat*

PM bevindingen Onderzoeks-
resultaten

Uitslag* Datum
uitslag

Reden* Opdrachten

27-01-2021 vleesvark
en

2 stress TMA Geschikt 27-01-2021

27-01-2021 vleesvark
en

2 liggend TMA Geschikt 27-01-2021

; 27-01-2021 vleesvark
en

2 wond / litteken ham/heup/bil;
open wond

TMA ontsteking bekken; open
wond met necrose van huid en
onderhuid, blootgestelde spier

Ongeschikt 27-01-2021 41.1c

Nog in onderzoek

Er zijn geen dieren in onderzoek bekend.
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De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze: , keuringsdierenarts Divisie Veterinair & Import, onderdeel van directie Keuren, van de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit

Datum: 27 januari 2021
Handtekening:

Indien de exploitant van de slachterij het niet eens is met de door de officiële dierenarts genomen beslissing met betrekking tot het vlees, kan hij binnen 12 uur na afloop van de
dag waarop de beslissing met betrekking tot het vlees is genomen herkeuring aanvragen volgens de Regeling dierlijke producten, Art. 2.9.
Bezwaar
Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen.

Let op: doe dit op tijd, anders kan uw bezwaar niet behandeld worden.

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.

Noem in het bezwaarschrift:
• uw naam en adres;
• de datum;
• het kenmerk besluit;
• geef aan waarom u het niet eens bent met de beslissing.

Denk eraan om uw bezwaarschrift te ondertekenen, van een datum te voorzien en een kopie van dit formulier mee te sturen.

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

6.
Verzamelstaat Onderzoek 
Slachtdieren Roodvleesslachterij 

Ministerie v.in L,mdbo1.1w, 
Narnu:r en VoedselkwaHrei1 

-



Bijlage

Pagina 1 van 4

Afkortingen AM bevindingen
DAG = Dood Aangevoerd
DOS = Dood Op Stal
GOS = Gedood Op Stal (initiatief exploitant)

Afkortingen AM resultaat
TTS = Toegelaten Tot Slacht
GTS = Geen Toestemming Tot Slachten
TMA = Toegelaten met aanwijzing
Cat 2 DBP = Dierlijk bijproduct categorie 2, ter vervoedering

Afkortingen Uitslag
Geschikt = Geschikt voor menselijke consumptie
Ongeschikt = Ongeschikt voor menselijke consumptie

Reden beslissing

Verordening (EU) 2019/627, Titel III, Sectie 5, Hoofdstuk III
Artikel 40 Maatregelen in gevallen waarin niet aan de voorschriften voor informatie over de voedselketen wordt voldaan
1. De officiële dierenarts waarborgt dat de dieren niet worden geslacht tenzij de exploitant van het slachthuis de relevante informatie over de voedselketen heeft gekregen, gecontroleerd en

geëvalueerd overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder a) en b).
2. In afwijking van lid 1 mag de officiële dierenarts toestaan dat dieren in het slachthuis worden geslacht indien de relevante informatie over de voedselketen ontbreekt. In dergelijke gevallen

wordt de informatie verstrekt voordat het vlees geschikt voor menselijke consumptie wordt verklaard en worden de karkassen en het bijbehorende slachtafval in afwachting van die
verklaring apart van het overige vlees opgeslagen.

3. Indien de relevante informatie over de voedselketen niet binnen 24 uur na aankomst van het dier in het slachthuis beschikbaar is, wordt al het vlees van het dier ongeschikt verklaard voor
menselijke consumptie. Indien het dier nog niet geslacht is, wordt het gescheiden van andere dieren gedood, waarbij alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de
gezondheid van mens en dier worden genomen.

Artikel 41 Maatregelen in gevallen waarin in de informatie over de voedselketen niet-naleving wordt geconstateerd
1. De officiële dierenarts ziet erop toe dat de exploitant van het slachthuis geen dieren voor de slacht aanvaardt indien uit de informatie over de voedselketen of uit eventuele andere

begeleidende verslagen, documenten of gegevens blijkt dat:
a) de dieren afkomstig zijn van een bedrijf van herkomst of uit een gebied waarvoor, met het oog op de menselijke gezondheid en de diergezondheid, een verplaatsingsverbod of een

andere beperking geldt;

b) niet aan voorschriften voor het gebruik van veterinaire geneesmiddelen is voldaan, dieren met verboden of niet- toegestane stoffen zijn behandeld of er niet aan de wettelijke limieten
voor chemische residuen of verontreinigingen is voldaan, of

c) er andere aandoeningen aanwezig zijn die nadelige gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid van mens of dier.

6.



Pagina 2 van 4

Artikel 43 Maatregelen in gevallen waarin niet aan de voorschriften voor levende dieren wordt voldaan
1. De officiële dierenarts ziet erop toe dat de exploitant van het levensmiddelenbedrijf zijn verplichting uit hoofde van bijlage III, sectie I, hoofdstuk IV, punt 3, bij Verordening (EG) nr.

853/2004 nakomt en waarborgt dat dieren die voor menselijke consumptie mogen worden geslacht naar behoren worden geïdentificeerd. De officiële dierenarts waarborgt dat dieren die
niet kunnen worden geïdentificeerd, afzonderlijk worden gedood en ongeschikt voor menselijke consumptie worden verklaard. Indien de officiële dierenarts dat nodig acht, worden op het
bedrijf van herkomst officiële controles uitgevoerd.

2. De officiële dierenarts waarborgt dat dieren met een onaanvaardbaar risico op verontreiniging van het vlees tijdens de slachting, zoals vastgesteld in artikel 11, lid 4, niet voor menselijke
consumptie worden geslacht, tenzij zij voordien worden schoongemaakt.

3. De officiële dierenarts zorgt ervoor dat dieren niet voor menselijke consumptie worden geslacht wanneer zij aan een ziekte of aandoening lijden die kan worden overgedragen op dieren of
mensen die met het vlees in contact komen of het vlees eten, wanneer zij in het algemeen klinische symptomen van systemische ziekten of sterke vermagering vertonen, of wanneer zij
andere aandoeningen vertonen die het vlees ongeschikt voor menselijke consumptie maken. Deze dieren worden afzonderlijk gedood, waarbij ervoor wordt gezorgd dat andere dieren of
karkassen niet besmet raken, en worden ongeschikt voor menselijke consumptie verklaard.

4. De officiële dierenarts stelt de slacht uit bij dieren waarbij een ziekte of aandoening wordt vermoed die negatieve gevolgen kan hebben voor de gezondheid van mens of dier. Dergelijke
dieren ondergaan een grondige ante-mortemkeuring door de officiële dierenarts om een diagnose te kunnen stellen. De officiële dierenarts kan bovendien besluiten dat monsters en
laboratoriumonderzoek noodzakelijk zijn als aanvulling op een post-mortemkeuring. Indien noodzakelijk ter voorkoming van verontreiniging van ander vlees, worden de dieren afzonderlijk
of aan het einde van het normale slachtproces geslacht, waarbij alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen.

5. De officiële dierenarts waarborgt dat dieren waarin meer residuen van verboden of niet toegestane farmacologisch werkzame stoffen, verboden stoffen of residuen van toegestane
farmacologisch werkzame stoffen, bestrijdingsmiddelen of verontreinigingen dan de in de wetgeving van de Unie vastgestelde gehalten worden aangetroffen, worden behandeld in
overeenstemming met de artikelen 16 tot en met 19 van Richtlijn 96/23/EG.

6. De officiële dierenarts bepaalt de wijze waarop dieren onder zijn/haar rechtstreekse toezicht behandeld worden in het kader van een bijzonder programma voor de bestrijding of de
uitroeiing van een bepaalde ziekte, bijvoorbeeld brucellose of tuberculose, of van zoönoseverwekkers zoals salmonella. De bevoegde autoriteiten bepalen de voorwaarden waaronder deze
dieren geslacht kunnen worden. Met deze voorwaarden wordt beoogd de besmetting van andere dieren en van het vlees van andere dieren tot een minimum te beperken.
Dieren die voor de slacht bij het slachthuis worden aangeboden, worden daar in de regel geslacht. In uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld als de slachtinstallatie ernstig ontregeld
raakt, kan de officiële dierenarts echter rechtstreeks vervoer naar een ander slachthuis toestaan.
Indien bij een ante-mortemkeuring op het bedrijf van herkomst wordt vastgesteld dat niet aan de voorschriften wordt voldaan en dat dit leidt tot een risico voor de diergezondheid, de
menselijke gezondheid of het dierenwelzijn, mag de officiële dierenarts niet toestaan dat de dieren naar het slachthuis worden vervoerd en zijn de desbetreffende maatregelen inzake de
mededeling van de keuringsresultaten overeenkomstig artikel 39, lid 2, onder b), i) en iii) van toepassing.
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Artikel 45 Maatregelen in gevallen waarin niet aan de voorschriften voor vers vlees wordt voldaan
De officiële dierenarts verklaart vers vlees ongeschikt voor menselijke consumptie indien het:
a) afkomstig is van dieren die niet zijn onderworpen aan een ante-mortemkeuring overeenkomstig artikel 18, lid 2, onder a) of b), van Verordening (EU) 2017/625, met uitzondering van vrij

wild en zwerfrendieren zoals bedoeld in artikel 12, lid 1, onder b), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/624;
b) afkomstig is van dieren waarvan het slachtafval niet is onderworpen aan een post-mortemkeuring overeenkomstig artikel 18, lid 2, onder c), van Verordening (EU) 2017/625, behalve in

geval van ingewanden van grof vrij wild die het dode dier overeenkomstig bijlage III, sectie IV, hoofdstuk II, punt 4, bij Verordening (EG) nr. 853/2004 niet naar een
wildbewerkingsinrichting hoeven te vergezellen;

c) afkomstig is van reeds voor de slacht dode, doodgeboren of ongeboren dieren, of van dieren die bij de slachting nog geen zeven dagen oud waren;
d) is verkregen bij het wegsnijden van de steekplaats;
e) afkomstig is van dieren die lijden aan een dierziekte waarvoor veterinairrechtelijke voorschriften zijn vastgesteld in de in bijlage I bij Richtlijn 2002/99/EG vermelde wetgeving van de Unie,

tenzij het vlees is verkregen overeenkomstig de in die wetgeving vastgestelde specifieke eisen; deze afwijking is echter niet van toepassing indien anders is bepaald in de in de artikelen 33
en 34 van deze verordening bepaalde voorschriften inzake officiële controles op tuberculose en brucellose;

f) afkomstig is van dieren die aan een gegeneraliseerde ziekte lijden, zoals gegeneraliseerde septikemie, pyemie, toxemie of viremie;
g) niet voldoet aan de in bijlage I, hoofdstuk I, bij Verordening (EG) nr. 2073/2005 vastgelegde voedselveiligheidscriteria waarmee wordt bepaald of levensmiddelen in de handel mogen

worden gebracht;
h) door parasieten is aangetast, tenzij in de in artikel 30 vastgelegde voorschriften inzake officiële controles op cysticercose anders is bepaald;
i) meer chemische residuen of verontreinigende stoffen bevat dan de in de Verordeningen (EU) nr. 37/2010, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1881/2006 en (EG) nr. 124/2009 aangegeven

gehalten, of residuen bevat van stoffen die verboden of niet toegestaan zijn overeenkomstig Verordening (EU) nr. 37/2010 of Richtlijn 96/22/EG;
j) de lever en de nieren betreft van meer dan twee jaar oude dieren uit regio's waar, blijkens de uitvoering van overeenkomstig artikel 5 van Richtlijn 96/23/EG goedgekeurde plannen, overal

in het milieu zware metalen aanwezig zijn;
k) illegaal met reinigingsmiddelen is behandeld;
l) illegaal met ioniserende straling is behandeld, waaronder uv-straling;
m) vreemd materiaal bevat, behalve, in het geval van vrij wild, materiaal dat voor de jacht gebruikt wordt;
n) de in de wetgeving van de Unie, of, wanneer wetgeving van de Unie ontbreekt, in de nationale voorschriften vastgelegde maximumniveaus voor radioactiviteit overschrijdt;
o) pathofysiologische of organoleptische veranderingen vertoont, in het bijzonder een sterke seksuele geur of ontoereikende verbloeding (behalve voor vrij wild);
p) afkomstig is van sterk vermagerde dieren;
q) gespecificeerd risicomateriaal bevat, tenzij het verwijderen ervan in een andere inrichting is toegestaan overeenkomstig bijlage V, punt 4.3, bij Verordening (EG) nr. 999/2001 en het verse

vlees onder toezicht van de bevoegde autoriteiten blijft;
r) sporen van vervuiling of fecale of andere verontreiniging vertoont;
s) bloed bevat dat een gevaar kan opleveren voor de menselijke of dierlijke gezondheid vanwege de gezondheidstoestand van een dier waarvan het afkomstig is of vanwege besmetting tijdens

het slachtproces;
t) na onderzoek van alle relevante informatie volgens het oordeel van de officiële dierenarts mogelijk een risico voor de menselijke of dierlijke gezondheid vormt, of om een andere reden niet

geschikt is voor menselijke consumptie;
u) specifieke risico's met zich meebrengt overeenkomstig de artikelen 29 tot en met 36. (TSE, Cysticercus, Trichinella, Kwade droes, Tuberculose, Brucellose, Salmonella, Campylobacter)

6.
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Voorbeeld am keuring: bevinding sterke vermagering – reden beslissing: 43.3

Vo (EU) 2019/627 Titel III, Sectie 5, Hoofdstuk 3, Artikel 43, onder 3.

Voorbeeld pm keuring: bevinding gegeneraliseerde ziekte – reden beslissing: 45f

Vo (EU) 2019/627 Titel III, Sectie 5, Hoofdstuk 3, Artikel 45 onder f)
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Foto’s behorende bij rapport van bevindingen nummer 163984    
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IBDNummer: 2021/164012/128031 

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 : Slachthuis  

Bevinding(en): 

Datum en tijdstip van de bevinding: 28 januari 2021, omstreeks 11:30 uur. 

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

het slachten) bij   

Tijdens mijn werkzaamheden bevond ik mij ter hoogte van het losbordes, waar de 
slachtvarkens van de veetransportwagens gelost worden. Ik zag bij het lossen van 

een koppel varkens één varken met een grote wond aan de linkerzijde van de 
hals/nek (zie foto 1). Ik heb dit varken met slachtbliknummer  en UBN 
nummer  (zie foto’s 6, 7 en 8) apart laten zetten, zodat de wond 
uitgebreider onderzocht kon worden. 
Ik zag dat de wond ovaal was en een kraterachtig uitzicht had, waarbij de randen 
2 cm hoger lagen dan het midden van de wond. De wond had een lengte van 
ongeveer 30 centimeter en een breedte van ongeveer 22 cm. Ik zag dat de wond 

ernstig vervuild was, veel korsten en necrotisch weefsel bezat en de zichtbare huid 
op meerdere plekken rood verkleurd was. Ook zag ik dat er op meerdere plekken 
granulatieweefsel aanwezig was (zie foto’s 2, 3 en 4). Bij palpatie van de wond 
voelde ik een verschil in warmte tussen de wond en de overige huid van het varken, 
waarbij de wond veel warmer aanvoelde. Gezien deze bevindingen weet ik door 
mijn expertise als dierenarts dat dit een ernstige open wond was. 

Ik heb rectaal de temperatuur van het varken opgemeten welke 38,6 °C was. 

Gezien de normale temperatuur van een varken tot 38,8 °C kan zijn, was er geen 
sprake van koorts. Aangezien ik verder geen tekenen van een systemische ziekte 
zag, heb ik het varken wel slachtwaardig bevonden. Ik heb aangegeven dat het 
varken door een dierenarts gekeurd moest worden. 

Tijdens de postmortem-keuring van het varken, nadat het karkas en de organen 

alle slachtprocessen hadden doorlopen, heb ik het varken zelf gekeurd. Hierbij was 
de wond duidelijk zichtbaar, met korstig/necrotisch weefsel en rood verkleuringen, 
wat ik met mijn expertise als dierenarts herkend heb als ontstoken weefsel (zie foto 
5).  

7.

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

-
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Daarnaast zagen het karkas en de organen bleek en de milt was gezwollen (zie foto 
9). Hierdoor had ik een sterk vermoeden van een systemische ziekte, waardoor ik 
het karkas als niet geschikt voor humane consumptie heb aangemerkt.  

 

Uit de beschreven waargenomen bevindingen van hierboven, zoals het uitzicht van 

de wond, met meerdere korsten, granulatie- en necrotisch weefsel, rood verkleuring 

en de warmte weet ik door mijn expertise als dierenarts dat deze ernstige open 

wond ontstoken was en al meerdere dagen aanwezig is geweest, omdat 

granulatieweefsel ontstaat wanneer een wondheling niet per primam, rechtstreeks, 

kan gebeuren; bijvoorbeeld door een storende factor die de wondheling belemmert. 

Volgens de afleveringsverklaring IKB/VKI vleesvarkens is het varken op 28 januari 

2021 afgevoerd van het veehouderijbedrijf en vervoerd naar  

; aangezien mijn controle op dezelfde dag plaatsvond, maak ik 

hieruit op dat de ernstige open wond voor aanvang van het opladen bij het 

veehouderijbedrijf aanwezig was (zie bijlage afleveringsverklaring IKB/VKI 

vleesvarkens ). Het varken was zodoende niet transportwaardig en had niet 

vervoerd mogen worden. 
 

De gegevens van de vervoerder heb ik via de afleveringsverklaring IKB/VKI 

vleesvarkens met nummer  verkregen.  Ik zag op dit document vermeld 

staan dat het varken vervoerd was door  met transportvergunning 

nummer  (zie bijlagen afleveringsverklaring IKB/VKI vleesvarkens  en 

transportvergunning). 
 

De vervoerder vervoerde een varken dat niet mocht worden vervoerd, omdat het 

varken niet geschikt was voor het voorgenomen transport; het varken vertoonde 

een ernstige open wond. 

 

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 6, derde 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  : Vervoerder 

Kentekens   :  en   

 

Ik bracht de heer , chauffeur, van mijn bevindingen op de hoogte en 

zegde ter zake een rapport van bevindingen aan. 

 

Verhoor: 

Datum van het verhoor: 28 januari 2021. 

 

Identiteitsgegevens van de gehoorde persoon: 

Naam                 :

Voornamen         :

Geboortedatum   :

Functie                : Chauffeur  

 

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

rechtsgeldig identificatiebewijs. 

  

Ik bracht de heer , chauffeur, 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: 

 

''Ik schrik er van. Had het echt niet gezien''   

 

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

ondertekend domicilie kiezend te  op 18 februari 2021.  

 

 

Toezichthouder  

 
 

 

Bijlagen: 

Afleveringsverklaring IKB/VKI vleesvarkens  

CCV 

Transportvergunning 

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

in grootte aangepast zijn. 

-
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GETUtGSCHRIFT VAN VAKBEKWAAMHEID VEETRANSPORT 
ft,Dnllof",-r m verordening (EG) nr 1/2005 van 22 dec. 2004) 
a lt1·tRCATE OF COMPETENCE FOR TRANSPORT OF LIVESTOCK 

1 NS OVER DE BESTUURDERNERZORGERS 
DIINl!:.W7ATTENDANT IDENTIFICATION 

1.1 FAIIIUENAAM / SURNAME: 

U IDORNAMEN / RRST NAMES: 

U Gm)()RTEOA TU P~ / DATE OF BIRTH: 

U G&k,0R1EPLAATS EN-LAND 
fltlrCE ~ COUNTRY OF BIRTH: 'lt. ~~ 

... MIIOMUTEtT / NA noNAUTY: 

GETUIGSCHRIFT 
flllnFCAJE MJIIBER· 

RIFT IS GELDIG TOT 
'flON IS VALJD UNTIL 

/ Nederonct 
Nederfa ndse 



3 IISTANTIE DIE HET GETUIGSCHRIFT AFGEEFT 
BODY ISSUING T HE CERTIFICATE 
3.1 NAAM EN ADRES 

NAME AND ADDRESS: 

CCV, Lange Kleiweg 30 , Postbus 1810, 2280 DV Rijswijk 
UTB EFOON !7ELEPHONE: +31 (0)88 227 77 r~ 
3.3TB..EFAX / FAX +31 (0)88 227 55 99 
UEIIAILIEMAIL: 1 klantenservice.ccv@cbr.nl 
UDATUM / DAJE: , _,;;; m: 17/01 /2020 
UPLAATS /PLACE- ~1:f~f 1 '- ''\ < 1 Rijswijk 
U NM.11 EN HANDTEKENING r {i..- 1 'r \ 

W-AIIJSIGNATURE divisie CCV \ • . 
. 

3.7 STEMPEL 



Vergunning voor vervoe~d v d , , ers overec k 
eror enlng (EG) nr. 1 12005 , n omstlg artikel ll ee 

Transporter authorlsatlon ' rste lid, van 
pursuant to art/cl c ll (2) of Regulatlon (EG) nr. 1/2005 - -1. Vl!RGUNN1NG No, : -

TRANSPORTl!R AU!!:!_ORISATION No 

2, Gl!Gl!Vl!NS OVl!R DE VERVOl!ROl!R 

TRANSPORTER INOENTIFICATION 
TYPE 2 

G( LOJG VOOR AUC 

2. 1 firmanaam 
C01nf)llny Mme 

TRANSPORTEN 
VAUO 

FOR AU JOURNEYS 

2.2 Adres· 
Address 

• 
2.3 Plaats· , 2.4 

Town 
Postcode: 

- - -
- Postal COde 

2.5 Lkl~ta&l. 

Hcmberstate 
NNlerland 

2.6 Telefoon: 2 7 Fax : 
Telephone FaK 

2.8 E•rnall: 
Ema/1 0 nl 

3. VERGUNNING VOOR BEPAALDE 
AIJTIIORISATION L/Mr.ED TO CERTAM 

Diersoorten 

' sof an/mals 
Wijze van ver,,oer 
Hode of Transnnrt 

Hier specmceren: Als landbouw huisdier gehouden Weg 
eenhoevigen, Runderen Sch Varl<ens • apen, Geiten en 

Spedfy here One-hoofed Bo 1 • v ne, Sheep, Goat and Pfgs Road 

Datum waarop de vergunning verstrijkt: 
Ex plry date 

09 Januari 2023 

4. AUTORITEIT DI.E DE VERGUNNlNG AFGEEFT 

AUTHORITY ISSUING THE AUTHORISAnON 

4 . 1 Naam en adres· Nederlandse Voedsel· en Worenautontelt {NVWA) 

Name and address of the authorlty Netherlands Food and Consumer Producc Safety 
Authonty (NVWA) 
cathar11neSIMCI 59 3511 GG Utrecht 

4.2 Telefoon: +31 88 223 3333 4.3 Fax. 
Phone 

+31 88 223 3334 4.4 E-mail· lnfoOvwa.nl 

Fax 

4.5 Datum: 

Emall 

4 6 Plaats: UTRECHT, NEDERLAND 4 1 Olrdlt lt...,ef 

Date Town Utrecht, The Nethertands 

Off,c/al stamng . 

4.8 Naam en handtekening van de ambtenaar 
Name and stgneture of the offloal 

De staatssecretaris van Economische Zeken, 
The Minister of Economie Affa,r1 

voor deze, 

HET DIVISIEHOOFD KLANT, BEDRIJF 
HEAD OF DNISION CUSTOMER, 

& CONSUMENT VAN DE 
BUSINESS AND CONSUMER 
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WARENAUTORITEIT AIJ1HOR!TY 
lr 
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Foto’s behorende bij rapport van bevindingen nummer 164012 
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IBDNummer: 2021/164012/128032 

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 : Slachthuis  

Bevinding(en): 

Datum en tijdstip van de bevinding: 28 januari 2021, omstreeks 11:30 uur. 

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

het slachten) bij   

Tijdens mijn werkzaamheden bevond ik mij ter hoogte van het losbordes, waar de 
slachtvarkens van de veetransportwagens gelost worden. Ik zag bij het lossen van 

een koppel varkens één varken met een grote wond aan de linkerzijde van de 
hals/nek (zie foto 1). Ik heb dit varken met slachtbliknummer  en UBN 
nummer  (zie foto’s 6, 7 en 8) apart laten zetten, zodat de wond 
uitgebreider onderzocht kon worden. 
Ik zag dat de wond ovaal was en een kraterachtig uitzicht had, waarbij de randen 
2 cm hoger lagen dan het midden van de wond. De wond had een lengte van 
ongeveer 30 centimeter en een breedte van ongeveer 22 cm. Ik zag dat de wond 

ernstig vervuild was, veel korsten en necrotisch weefsel bezat en de zichtbare huid 
op meerdere plekken rood verkleurd was. Ook zag ik dat er op meerdere plekken 
granulatieweefsel aanwezig was (zie foto’s 2, 3 en 4). Bij palpatie van de wond 
voelde ik een verschil in warmte tussen de wond en de overige huid van het varken, 
waarbij de wond veel warmer aanvoelde. Gezien deze bevindingen weet ik door 
mijn expertise als dierenarts dat dit een ernstige open wond was. 

Ik heb rectaal de temperatuur van het varken opgemeten welke 38,6 °C was. 

Gezien de normale temperatuur van een varken tot 38,8 °C kan zijn, was er geen 
sprake van koorts. Aangezien ik verder geen tekenen van een systemische ziekte 
zag, heb ik het varken wel slachtwaardig bevonden. Ik heb aangegeven dat het 
varken door een dierenarts gekeurd moest worden. 

Tijdens de postmortem-keuring van het varken, nadat het karkas en de organen 

alle slachtprocessen hadden doorlopen, heb ik het varken zelf gekeurd. Hierbij was 
de wond duidelijk zichtbaar, met korstig/necrotisch weefsel en rood verkleuringen, 
wat ik met mijn expertise als dierenarts herkend heb als ontstoken weefsel (zie foto 
5).  
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Daarnaast zagen het karkas en de organen bleek en de milt was gezwollen (zie foto 
9). Hierdoor had ik een sterk vermoeden van een systemische ziekte, waardoor ik 
het karkas als niet geschikt voor humane consumptie heb aangemerkt.  

 

Uit de beschreven waargenomen bevindingen van hierboven, zoals het uitzicht van 

de wond, met meerdere korsten, granulatie- en necrotisch weefsel, rood verkleuring 

en de warmte weet ik door mijn expertise als dierenarts dat deze ernstige open 

wond ontstoken was en al meerdere dagen aanwezig is geweest, omdat 

granulatieweefsel ontstaat wanneer een wondheling niet per primam, rechtstreeks, 

kan gebeuren; bijvoorbeeld door een storende factor die de wondheling belemmert. 

Volgens de afleveringsverklaring IKB/VKI vleesvarkens is het varken op 28 januari 

2021 afgevoerd van het veehouderijbedrijf en vervoerd naar  

; aangezien mijn controle op dezelfde dag plaatsvond, maak ik 

hieruit op dat de ernstige open wond voor aanvang van het opladen bij het 

veehouderijbedrijf aanwezig was (zie bijlage afleveringsverklaring IKB/VKI 

vleesvarkens  Het varken was zodoende niet transportwaardig en had niet 

vervoerd mogen worden. 

 

De gegevens van de veehouder heb ik aan de hand van het UBN-nummer wat op 

het slachtblik stond opgezocht in het Identificatie- en registratiesysteem van dieren 

(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 bezat.  

 

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 : 

Staladres    : 

KvK nummer  : 

UBN nummer  : 

Soort bedrijf  : Veehouderij 

 

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

ondertekend domicilie kiezend te Zevenaar op 19 februari 2021.  

 

 

Toezichthouder  

 
 

 

 

 

-
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Bijlagen: 

Afleveringsverklaring IKB/VKI vleesvarkens  

I&R-uitdraai raadplegen meldingseenheden en relaties 

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

in grootte aangepast zijn. 




