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Geachte , 

In uw verzoek van 24 maart 2022 heeft u de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (hierna: 
NVWA) gevraagd informatie openbaar te maken over alle in Nederland gevestigde 
konijnenhouderijen waar konijnen worden gehouden als landbouwhuisdieren in de periode van 1 
januari 2017 tot 24 maart 2022. Het informatieverzoek heeft nadrukkelijk geen betrekking op 
konijnenhouderijen waar gezelschapsdieren worden gehouden.  
 
U vraagt om alle afschriften van alle documenten die betrekking hebben op de door de NVWA 
uitgevoerde inspecties en andersoortige controles en bezoeken. Dit betreft onder meer, maar zeker 
niet uitsluitend, correspondentie tussen betrokkenen, verslagleggingen, inspectierapporten, 
rapporten van bevindingen, veterinaire verklaringen, waarschuwingen, sanctiebesluiten, processen-
verbaal en beschikkingen.  
 
De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij e-mail van 25 maart 2022, kenmerk 22-
0250.  
 
In de brief van 19 april 2022 is de beslistermijn met vier weken verdaagd tot 18 mei 2022. 
 
Bij brief van 25 mei 2022 heeft u mij in gebreke gesteld in verband met het uitblijven van een 
besluit. 
 
Met een beroepschrift van 23 juni 2022 stelde u beroep in wegens het niet tijdig nemen van een 
besluit op uw verzoek.  
 
Op 12 augustus 2022 heeft de rechtbank uitspraak gedaan op uw beroep vanwege het niet tijdig 
beslissen. De rechtbank verklaart het beroep gegrond en draagt mij op binnen 8 weken alsnog een 
besluit te nemen en bepaalt dat ik een dwangsom verbeur voor elke dag waarmee ik de hiervoor 
genoemde termijn overschrijdt. Ik constateer dat deze termijn is overschreden. Met betrekking tot 
deze dwangsom ontvangt u een separaat besluit.  
 
 
 
 

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA  Utrecht  
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Datum: 6 januari 2023 

Betreft: Besluit op Wob-verzoek 22-0250 

--
Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Landbouw, 
Naruur en Voedselkwaliceir 



Wettelijk kader 
U heeft met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) verzocht om 
openbaarmaking. Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (hierna: Woo) inwerking getreden en is 
de Wob ingetrokken (artikel 10.1. Woo).   
 
Ik behandel uw verzoek als een verzoek op grond van de Wet open overheid (hierna: Woo).  
 
Inventarisatie documenten  
Op basis van uw verzoek zijn in totaal 29 documenten aangetroffen. Deze documenten zijn 
opgenomen in een inventarislijst, die als bijlage 2 bij dit besluit is gevoegd. In dit besluit wordt 
verwezen naar de corresponderende nummers uit de inventarislijst, zodat per document duidelijk is 
wat is besloten. 
 
Zienswijzen  
Bij de openbaarmaking van de documenten zijn derde belanghebbenden betrokken. Deze zijn in de 
gelegenheid gesteld een zienswijze op de voorgenomen openbaarmaking te geven. De zienswijze 
van de derde belanghebbenden heb ik in mijn belangenafweging meegenomen. Zie de bijlage van 
dit besluit voor de motivering.   
 
Besluit 
Ik heb besloten (deels) aan uw verzoek tegemoet te komen en de informatie waarom u verzocht, 
deels openbaar te maken. 
 
Overwegingen 
Algemene overweging: openbaarheid t.a.v. een ieder  
Als eerste wil ik u wijzen op het volgende.  

Iedereen heeft het recht om overheidsinformatie op te kunnen vragen zonder daarbij een reden te 
hoeven aangeven. Dit staat in het eerste artikel 1.1. van de Woo. Dit is een belangrijk recht van de 
burger. Daarbij is het uitgangspunt dat overheidsinformatie openbaar is, tenzij er 
uitzonderingsgronden zijn die dit beperken. De uitzonderingsgronden staan in hoofdstuk 5 van de 
Woo. Ik moet hierbij het algemeen belang van openbaarheid afwegen tegen de belangen die de 
uitzonderingsgronden beschermen. In het algemeen geldt hierbij de regel dat wanneer ik 
informatie aan u verstrek, het openbaar is voor een ieder. De Woo is niet van toepassing op 
informatie die al openbaar is.  
 
Algemene uitgangspunten bij toetsing aan de uitzonderingsgronden 
De toetsing aan de uitzonderingsgronden verloopt als volgt. Eerst kijk ik of een van de 
uitzonderingsgronden speelt. Dat doe ik meestal per alinea, soms per zin. Vervolgens kijk ik wat 
voor soort uitzonderingsgrond het is. Als het een absolute uitzonderingsgrond is, mag ik de 
informatie niet verstrekken. Als het een relatieve uitzonderingsgrond is, moet ik een afweging 
maken tussen het algemene belang van openbaarheid en het specifieke belang dat de 
uitzonderingsgrond beschermt. Daarbij weegt het belang van openbaarheid zwaar. Als ik informatie 
weiger, moet ik goed motiveren waarom ik dat doe. Dat geldt nog sterker als de informatie ouder 
dan vijf jaar is. 

Wanneer het gaat om informatie waar belangen van anderen bij betrokken zijn, moet ik hen de 
mogelijkheid geven om een zienswijze in te dienen. Dit betekent dat zij hun mening kunnen geven 
over of de informatie wel of niet openbaar gemaakt moet worden. Het is uiteindelijk aan mij om te 
beslissen of ik de informatie openbaar maak.  

In de inventarislijst heb ik opgenomen welke uitzonderingsgronden van toepassing zijn.  

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 
Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo kan ik geen informatie 
openbaar maken als dit de persoonlijke levenssfeer schaadt en dit belang zwaarder weegt dan het 
belang van openbaarheid. Het gaat om persoonsgegevens die (indirect) te herleiden zijn tot een 
persoon zoals namen, e-mailadressen, telefoonnummers en functienamen.  
 



In de documenten met de nummers 1 tot en met 29 staan persoonsgegevens. Het is niet 
ondenkbaar dat bij openbaarmaking van deze gegevens belanghebbenden ongewenst in de 
persoonlijke levenssfeer worden benadeeld. Ik ben daarom van oordeel dat t.a.v. deze gegevens 
het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd, zwaarder moet wegen dan het 
belang van openbaarheid. Daarom heb ik de persoonsgegevens verwijderd uit deze documenten.  
 
In de documenten staan ook persoonsgegevens van ambtenaren. Het gaat om gegevens die 
herleidbaar zijn tot een persoon, zoals onder meer namen, e-mailadressen, functienamen en 
telefoonnummers. In het kader van goed werkgeverschap vind ik dat het belang van privacy 
zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid. Dit ter bescherming van de privacy van 
de betrokken ambtenaren. Daarbij weegt mee dat het hier niet gaat om het opgeven van een naam 
aan een individuele burger die met een ambtenaar in contact treedt, maar om, openbaarmaking op 
grond van de Woo.  
 
De controles op dierenwelzijn vinden plaats in een betrekkelijk klein werk technisch speelveld 
(beperkt aantal controleurs in een beperkte branche). In casu zou het bekend worden van de 
gegevens van de betrokken ambtenaren betekenen dat zij kunnen worden benaderd buiten de 
kaders van de werkzaamheden hetgeen zou leiden tot aantasting van hun persoonlijke levenssfeer. 
Aan de hiervoor genoemde omstandigheden ken ik een dusdanig gewicht toe dat het belang van 
openbaarmaking daarvoor moet wijken. 
 
Het voorkomen van onevenredige benadeling  
Op grond van artikel 5.1, vijfde lid, van de Woo mag ik in uitzonderlijke gevallen geen informatie  
openbaar maken als dit iemand onevenredige benadeling toebrengt en de voorkoming daarvan  
zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. 
 
In de documenten met nummers 1, 3, 5 en 7 tot en met 29 staat informatie over 
konijnenhouderijen waar het dierenwelzijn in het geding zou zijn, zoals bedrijfsnaam en 
vestigingsplaats. Openbaar maken van deze informatie in het stadium van een controle inspectie 
kan de betrokkenen onevenredig benadelen, omdat betreffende documenten te weinig context 
informatie bevatten. Deze benadeling kan bestaan uit reputatieschade en stigmatisering. Daarom 
zou naar mijn oordeel deze ondernemingen waarop deze documenten betrekking hebben 
onevenredig benadeeld kunnen worden indien deze informatie openbaar gemaakt wordt.  
 
In de documenten zijn onder andere opgenomen: KvK-nummer en BRS-nummer. Deze nummers 
worden door de NVWA gebruikt om de juiste juridische identiteit van de ondernemer vast te 
stellen. Behalve dat ze door de NVWA gebruikt worden, worden ze ook door de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland en andere instanties en organisaties gebruikt. Door deze nummers 
openbaar te maken kan een ander met deze nummers of met een combinatie van deze nummers, 
onterecht toegang krijgen tot de informatie over bedrijven die vertrouwelijk zouden moeten 
blijven. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gebruikt deze nummers voor hun website en 
aan de telefoon om de juiste ondernemer te identificeren. Daarom maak ik deze informatie niet 
openbaar.  
 
In de documenten met nummers 1, 3, 5, 7, 19, 21 en 26 staat informatie over ondernemingen die 
een zakelijke relatie hebben met de dierenhouders. Deze ondernemingen zouden ongewild in een 
negatieve context kunnen worden geplaatst en zouden daardoor ongewild benaderd kunnen 
worden door het publiek(derden). De benadeling die deze derden zullen ondervinden door 
publicatie van de gegevens, moet dan ook als onevenredig worden aangemerkt. Ik maak daarom 
dan ook deze gegevens niet openbaar.  
 
Wijze van openbaarmaking en publicatie 

Uitgestelde openbaarmaking (art 4.4, vijfde lid, van de Woo) 
Aangezien belanghebbenden mogelijk bezwaar hebben tegen de openbaarmaking van de informatie 
vindt de feitelijke openbaarmaking van de documenten niet eerder plaats, dan vier weken na 
dagtekening van deze beschikking, conform artikel 4.4, vijfde lid, van de Woo. 
De belanghebbenden krijgen de komende vier weken de gelegenheid om de openbaarmaking van 
deze informatie tegen te houden. Dit kunnen de belanghebbenden doen door bezwaar te maken en 
door daarnaast de rechter te vragen dit besluit tot openbaarmaking te schorsen. Om die reden kies 
ik ervoor om het toesturen en publiceren van de documenten uit te stellen tot het moment dat de 



belanghebbenden geen gebruik van deze mogelijkheid hebben gemaakt of tot het moment dat de 
rechter heeft bepaald dat openbaarmaking plaats kan v inden. 

Plaatsing op internet 
Dit besluit en de documenten die voor iedereen (gedeeltelijk) openbaar worden, worden op 
www.rijksoverheid .nl gepubliceerd. 

Afschrift aan belanghebbenden 
Een kopie van dit besluit verzend ik naar de derde-belanghebbenden. 

Vragen 
Als u vragen heeft over de afhandeling van uw verzoek, dan kunt u contact opnemen door te 
mailen naar Wooverzoeken@nvwa.nl. Voor meer informatie over de Woo-procedure, kunt u kijken 
op www.rijksoverheid.nl 

Hoogachtend, 

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
namens deze, 

Bezwaarclausule 

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

Bij voorkeur kunt u uw bezwaarschrift via de e-mail verzenden naar 
nvwabezwaarenberoep@nvwa.nl. Uw be.zwaarschrift kunt u eventueel ook per post verzenden 
naar: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, divisie Juridische Zaken, team Bezwaar 
en Beroep, Postbus 43006, 3540 AA Utrecht. 

U dient uw bezwaarschrift ten minste te voorzien van: 

• uw naam en adres; 
telefoonnummer; 

• de datum; 
het kenmerk, zaaknummer van deze brief (deze gegevens vindt u in de rechterkantlijn); 

de gronden van bezwaar; 
• uw handtekening. 

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

NB. ook indien u uw bezwaarschrift per e-mail verstuurt, dient deze te voldoen aan bovenstaande 
eisen. Voldoet uw bezwaarschrift niet aan deze eisen, dan wordt uw bezwaarschrîft niet in 
behandeling genomen. Het verdient de voorkeur om uw bezwaarschrift in Pdf-formaat als bijlage 
toe te voegen in het e-mailbericht. 



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

 

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



bijlage 

Bijlage nummer I 
Behorend bij Woo-besluit 22-0250 
Datum : 6 januari 2023 
Onze referentie: TRCVWN2022/0250 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenau toriteit 
Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit 

In deze bijlage kunt u lezen wat mijn overwegingen zijn geweest inzake de 
ingediende zienswijzen over Woo-verzoek 22-0250. 

In de zienswijzen hebben de derde belanghebbenden aangevoerd waarom 
informatie in de documenten niet openbaar gemaakt kan worden. De aangevoerde 
motiveringen heb ik meegewogen bij mijn afweging om de informatie openbaar te 
maken. 

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 
Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo kan ik geen 
informatie openbaar maken als dit de persoonlijke levenssfeer schaadt en dit 
belang zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. 

Het gaat om persoonsgegevens die te herleiden zijn tot een persoon zoals namen. 
Bij de documenten is dit het geval. Ik vind het in dit geval belangrijk dat de 
identiteit van betrokkenen niet bekend wordt omdat dit zijn of haar privacy kan 
schenden. Dat vind ik niet wenselijk. Daarom maak ik deze persoonsgegevens niet 
openbaar. 

Dit geldt echter niet voor namen van bedrijven. Namen van bedrijven zijn geen 
persoonsgegevens1 • Het betreft een rechtspersoon die onder zijn eigen naam aan 
het handelsverkeer deelneemt en die er voor heeft gekozen om onder deze naam 
zijn bedrijf te voeren. Het belang van de persoonlijke levenssfeer kan echter niet 
zwaarder wegen dan het belang van openbaarmaking van de naam van de 
rechtspersoon. Openbaarmaking van de bedrijfsnaam kan niet afhankelijk zijn van 
de omstandigheid of iemand er voor kiest zijn eigen naam daarvoor te gebru iken. 
Dit zou ook een ongerechtvaardigd onderscheid veroorzaken met bedrijven die 
hierover een andere keuze hebben gemaakt en die hierop geen beroep kunnen 
doen op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer2 • 

1 ECLJ:NL:RBAMS:2012:BX5021 
2 ECLJ:NL:RBMNE:2022:141, r.o. 11 
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Milieu-informatie 
De definitie van het begrip milieu-informatie staat in artikel 19.1a, eerste lid, van 
de Wet milieubeheer. Deze definitie is ontleend aan artikel 2 van Richtlijn 
2003/4/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 inzake 
de toegang van het publiek tot milieu-informatie en tot intrekking van Richtlijn 
90/313/EEG van de Raad (PB 2003, L 41). Uit de rechtspraak van het Hof van 
Justitie van de Europese Unie volgt dat het begrip milieu-informatie een ruime 
betekenis heeft. Zie het arrest van het Hof van 26 juni 2003, 
Commissie/Frankrijk, ECLI:EU:C:2003:371, punt 44. 

 
Artikel 19.1a, eerste lid, aanhef en onder f, van de Wet milieubeheer bepaalt dat 
onder milieu-informatie wordt verstaan alle informatie neergelegd in documenten, 
over de toestand van de gezondheid en veiligheid van de mens, met inbegrip van 
de verontreiniging van de voedselketen. 

 
De documenten met de nummers 1 tot en met 29 hebben betrekking op controles 
van de NVWA op konijnenhouderijen op grond van de Wet dieren en het Besluit 
houders van dieren. In de documenten met nummers 1, 3, 5, 7, 19, 21 en 26  
worden aantallen gehouden konijnen genoemd. Aantallen gehouden dieren worden 
aangemerkt als milieu-informatie die betrekking heeft op emissies in het milieu3 als 
bedoeld artikel 5.1, zevende lid van de Woo. In dat geval zijn de uitzonderingen 
genoemd in artikel 5.1, eerste en tweede lid van de Woo niet van toepassing. Dit 
houdt in dat ik gebonden ben de naam en locatiegegevens van de bedrijven 
openbaar te maken.  
 
De documenten met nummers 2, 4 en 6 betreffen waarschuwingsbrieven en 
hebben betrekking op de verificatieverslagen waarvan de bedrijfsnamen en 
locatiegegevens openbaar zullen worden. In de waarschuwingsbrieven staat 
informatie die duidelijk te herleiden is naar de bedrijven zoals datum van 
overtreding en de wettelijke grondslag van de overtredingen. Ik zal hierin dan ook 
de naam en locatiegegevens van de bedrijven openbaar maken.  

 
 
 
 
 
 

3 ECLI:NL:RVS:2019:795 



nr. Datum onderwerp

geheel deels niet
reeds 

openbaar 
5.1.2.e 5.1.5

1. 13-2-2020 inspectierapport x x x
2. 13-2-2020 Waarschuwing x x
3. 18-3-2020 inspectierapport x x x
4. 12-5-2020 Waarschuwing x x
5. 12-2-2020 inspectierapport x x x
6. 25-8-2020 Waarschuwing x x
7. 18-3-2020 inspectierapport x x x
8. 30-12-2021 inspectierapport x x x
9. 6-1-2022 Waarschuwing x x x

10. 23-2-2022 inspectierapport x x x
11. 25-2-2022 Waarschuwing x x x
12. 28-2-2022 inspectierapport x x x
13. 28-2-2022 Waarschuwing x x x
14. 17-2-2022 inspectierapport x x x
15. 28-9-2021 inspectierapport x x x
16. 24-2-2022 inspectierapport x x x
17. 23-8-2021 inspectierapport x x x
18. 25-2-2022 inspectierapport x x x
19. 20-11-2019 inspectierapport x x x
20. 22-2-2022 inspectierapport x x x
21. 3-2-2020 inspectierapport x x x
22. 19-11-2021 inspectierapport x x x
23. 17-1-2022 inspectierapport x x x
24. 20-11-2019 inspectierapport x x x
25. 19-8-2021 inspectierapport x x x
26. 27-1-2020 inspectierapport x x x
27. 24-11-2021 inspectierapport x x x
28. 25-2-2022 inspectierapport x x x

Verstrekking o.g.v. de Woo

Inventarislijst bijlage 2          Woo-verzoek 22-0250



29. 25-2-2022 inspectierapport x x x



NVWA 795 Versie 01-01-2015 Rapport 101/20/0008. Pag. 1. 

Inspectierapport Diergeneesmiddelen 

Inspectiegegevens 

Geïnspecteerde T.A.L. van den Broek NVWA Afdeling NVWA HH IH Afd Dier 
Adres Loo 23 Teamleider  
Postcode 5988PC Inspecteur  
Woonplaats HELDEN Rapportnummer 101/20/0008 
KVK 141115530000 Datum rapport 13-02-2020

Inspectiebevindingen 

Datum inspectie? 08-01-2020

Naam aanspreekpunt?  

Totaal aantal aanwezige konijnen? 6000 

Totaal aantal aanwezige voedsters? 1000 

Aantal verschillende groepen voedsters? 2 

Gemiddeld aantal gespeende (vlees)konijnen per 
voedster? 

8.6 / worp 

Aantal worpen per voedster per jaar? 8 

Leeftijd in weken dat jongen vast voer krijgen? 2 

Leeftijd in weken bij spenen? 5 

Leeftijd in weken bij slacht? 11 

Om de hoeveel weken worden konijnen 
afgeleverd? 

3 

Geef een omschrijving van eventuele 
gezondheidsproblemen 

coccidiose 

Naam dierenarts?  

Naam dierenartsenpraktijk?  

Wat is de DDD van dit bedrijf? locatie  

Wordt voldaan aan de 1 op 1 relatie? ja 

Wordt voldaan aan het regelmatig bedrijfsbezoek? ja 

Wordt voldaan aan eisen BGP? ja 

Wordt voldaan aan eisen BBP? ja 

Wordt er AB verstrekt op individuele basis? nee 

Wordt AB via koppelbehandelingen verstrekt? ja, via water 

Welke dieren krijgen koppelbehandelingen? vleeskonijnen na spenen 

Worden de leidingen tussendoor gereinigd? ja 

Is bij koppelbehandelingen voldaan aan klinische 
inspectie? 

ja 

1.
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Zijn er aandoeningen die standaard voorkomen? ja  

Zo ja, welke aandoeningen? coccidiose  

Zijn er antibiotica geleverd middels cascade? ja  

Zijn de voorwaarden van de cascaderegeling 
nageleefd? 

ja  

Zijn de antibiotica voorgeschreven op basis van 
het formularium? 

ja  

Diervoederfabrikant voor gemedicineerd voer? nvt  

Vestigingsplaats diervoederfabrikant 
gemedicineerd voer? 

nvt  

Is er een aparte silo voor gemedicineerde voer? ja  

Hoe zorgt men ervoor dat alleen juiste dieren 
worden behandeld? 

indien noodzakelijk per afdeling te regelen  

Zijn er van alle leveringen attesten aanwezig? nee  

Kloppen de gegevens op de attesten? ja  

Worden voedsters telkens mee behandeld? nee  

Worden alle behandelingen juist opgenomen in de 
administratie? 

nee, geen datum behandeling  

Zijn de VKI‘s juist opgemaakt? nee  

Worden alle behandelingen van voedsters gemeld 
op VKI? 

ja  

Omschrijf de afwijkingen Doordat de houder twee locaties heeft en deze 
dieren samenvoegd bij afvoer klopte de aantallen 
behandelde dieren niet. Met de houder 
afgesproken dat hij in het vervolg deze dieren 
gescheiden afvoert en voor iedere locatie een 
aparte VKI opmaakt.  

Waarvan zijn monsters genomen? nestmateriaal, voer, water  

Wat zijn de nummers van de 
laboratoriumrapporten (relazen)? 

0101/080120/BR01, 0101/080120/ BR02, 
0101/080120/BR03, 
0101/080120/BR04,0101/080120/BR05, 
0101/080120/BR06, 0101/080120/BR07  

Wat is het nummer van het 
bemonsteringsrapport? 

BR/0101/080120/BR  

Zijn de laboratoriumrapporten en het 
bemonsteringsrapport als bijlage bijgevoegd? 

ja  

Opmerkingen over monstername? geen  

Vervolg onderzoek dierenarts? nee  

Afdoening inspectie niet akkoord  

Interventie? Schriftelijke waarschuwing  

Zijn er bijlage(n) bijgevoegd? nee  

 
 
 

Opmerkingen 
 
Opmerking inspecteur: 
geen 
 
Opmerking geïnspecteerde: 
geen 
 

 

1.
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Ondertekening 

 
Utrecht, 13-02-2020 
 
 
Dit document is geautomatiseerd opgemaakt en daarom niet ondertekend. 
 
 
 
Inspecteur:  

 

  

 
 
  

1.
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA  Utrecht

T.A.L. van den Broek 
Loo 23 
5988PC HELDEN 

Directie Handhaven 

Divisie Inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 
www.nvwa.nl 

T 0900-0388 
info@nvwa.nl 

Onze referentie 
157514/121400/33032 

Bijlagen 

Datum 13 februari 2020 

WAARSCHUWING 

Uit inspectie van inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
(NVWA) is gebleken dat niet werd voldaan aan onderstaand(e) wettelijke 
voorschrift(en). 

Locatie: 
Loo 23, 5988PC HELDEN - PEEL EN MAAS 

Overtreder: 
T.A.L. van den Broek 
Loo 23 
5988PC HELDEN 

Bevinding(en): 

Op woensdag 08 januari 2020 is gebleken dat er door u of binnen uw bedrijf een 
VoedselKeten Informatie formulieren (VKI) zijn opgesteld waarbij niet alle 
gegevens conform de werkelijkheid zijn verstrekt. 

Het betreft de volgende tekortkoming; 
Doordat dieren van beide locaties worden samengevoegd op 1 VKI kloppen 
aantallen behandelde dieren niet. Er worden behandelingen toegeschreven naar 
dieren die niet behandeld zijn. 
Hiervoor is een waarschuwing aangezegd in verband met: Artikel 6.2 lid 1 gelet op 
artikel 3.1 van de Wet dieren gelet op artikel 2.4 lid 1 onderdeel c van de Regeling 
dierlijke producten gelet op artikel 4 lid 1 en Bijlage I, deel A, lid 7 van de 
Verordening (EG) nr. 852/2004. (VKI) 

Uit het bovenstaande blijkt dat u niet voldoet aan een wettelijk voorschrift. Mocht 
u bij een volgende (her)inspectie hieraan nog niet voldoen, dan kan dit op grond
van de wetgeving en het NVWA interventiebeleid leiden tot een bestuurlijke
sanctie en/of een strafrechtelijk traject.

Wat in deze brief beschreven is, kan betrekking hebben op één of meerdere 
randvoorwaarden in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. 
Indien van toepassing wordt dit gemeld aan de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland, wat van invloed kan zijn op de uitbetaling van uw inkomenssteun. 

2.
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Afdelingshoofd NVWA HH IH Afd Dier 
 
Bijlagen: 
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Inspectierapport Diergeneesmiddelen 

Inspectiegegevens 

Geïnspecteerde Maatschap Boswinkel-
Nijenhuis 

NVWA Afdeling NVWA HH IH Afd Dier 

Adres Oude Haaksbergerweg 12 Teamleider 
Postcode 7478PJ Inspecteur 
Woonplaats DIEPENHEIM Rapportnummer 476/19/0083 
KVK 082230200000 Datum rapport 18-03-2020

Inspectiebevindingen 

Datum inspectie? 22-01-2020

Naam aanspreekpunt?  

Totaal aantal aanwezige konijnen? 6700 

Totaal aantal aanwezige voedsters? 700 

Aantal verschillende groepen voedsters? Was 2 groepen, wordt met ingang van 23 januari 
2020 1 groep.  

Gemiddeld aantal gespeende (vlees)konijnen per 
voedster? 

7,5 

Aantal worpen per voedster per jaar? 7,5 

Leeftijd in weken dat jongen vast voer krijgen? 3 

Leeftijd in weken bij spenen? 5 

Leeftijd in weken bij slacht? 11 

Om de hoeveel weken worden konijnen 
afgeleverd? 

In nu nog om de 3 weken, wordt vanaf circa eind 
maart 2020 om de 6 weken.  

Geef een omschrijving van eventuele 
gezondheidsproblemen 

Dikke buiken. Abcessen, onstaan via de teentjes 
en verspreiden zich door rest konijn. Teentjes 
worden aangevreten door andere konijnen.  

Naam dierenarts? drs.  

Naam dierenartsenpraktijk?  

Wat is de DDD van dit bedrijf? 2017: 21, 2018: 48, 2019: 38. 

Wordt voldaan aan de 1 op 1 relatie? ja 

Wordt voldaan aan het regelmatig bedrijfsbezoek? nee, geen evaluatie, nee, geen verslaglegging 

Wordt voldaan aan eisen BGP? ja 

Wordt voldaan aan eisen BBP? ja 

Wordt er AB verstrekt op individuele basis? nee 

Wordt AB via koppelbehandelingen verstrekt? ja, via water 

Welke dieren krijgen koppelbehandelingen? vleeskonijnen bij voedsters, vleeskonijnen na 
spenen  

3.
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Worden de leidingen tussendoor gereinigd? ja  

Is bij koppelbehandelingen voldaan aan klinische 
inspectie? 

ja  

Zijn er aandoeningen die standaard voorkomen? ja  

Zo ja, welke aandoeningen? Dikke buiken.  

Zijn er antibiotica geleverd middels cascade? ja  

Zijn de voorwaarden van de cascaderegeling 
nageleefd? 

ja  

Zijn de antibiotica voorgeschreven op basis van 
het formularium? 

ja  

Diervoederfabrikant voor gemedicineerd voer? nvt  

Vestigingsplaats diervoederfabrikant 
gemedicineerd voer? 

nvt  

Is er een aparte silo voor gemedicineerde voer? ja  

Hoe zorgt men ervoor dat alleen juiste dieren 
worden behandeld? 

nvt  

Zijn er van alle leveringen attesten aanwezig? ja  

Kloppen de gegevens op de attesten? ja  

Worden voedsters telkens mee behandeld? ja  

Worden alle behandelingen juist opgenomen in de 
administratie? 

nee, geen identificatie dieren  

Zijn de VKI‘s juist opgemaakt? ja  

Waarvan zijn monsters genomen? nestmateriaal, voer, water  

Wat zijn de nummers van de 
laboratoriumrapporten (relazen)? 

476/220120/BO01, 
476/220120/BO02, 
476/220120/BO03, 
476/220120/BO04, 
476/220120/BO05, 
476/220120/BO06, 
476/220120/BO07, 
476/220120/BO08, 
476/220120/BO09, 
476/220120/BO10. 
  

Wat is het nummer van het 
bemonsteringsrapport? 

BR/476/220120/BO  

Zijn de laboratoriumrapporten en het 
bemonsteringsrapport als bijlage bijgevoegd? 

ja  

Opmerkingen over monstername? Toegediende diergeneesmiddelen (4 weken voor 
bemonstering): Tylogran REGNL 10213. Aan 
vleeskonijnen in vleesstal en lange stal 
vleesafdeling B. Toediening tot 19 januari 2020.  

Vervolg onderzoek dierenarts? ja  

Afdoening inspectie niet akkoord  

Interventie? Schriftelijke waarschuwing  

Zijn er bijlage(n) bijgevoegd? ja  

Geef een omschrijving van de bijlagen, soort en 
aantal 

10 bemonsteringsrapporten en 1 
laboratoriumrapport in 476-19-0079-NVWA-13I-
Bijlagenrapport.  

 
 
 

Opmerkingen 
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Opmerking inspecteur: 
Er wordt geen gemedicineerd voer verstrekt. Geen identificatie van konijnen die AB hebben 
gekregen. SW aangezegd hiervoor op 28 april 2020. Op 3 april 2020 zijn laatste monsters, 
m.u.v. nestmateriaal bekend geworden. In aantal voermonsters zijn residuen van Diclazuril 
aangetroffen. Diclazuril is een werkzame stof in anticoccidiosemiddelen. Deze uitslag is 
verklaarbaar vanwege de toevoeging in het bemonsterde voer. Diclazuril wordt ook genoemd 
op de VKI`s. Er zijn ook residuen van Monensin aangetroffen, ook een anticococidiosemiddel. 
Is echter niet terug te vinden op b.v. VKI‘s. Monster nummer 476/220120/BO05, 

vleeskonijnenvoer, monster uit hopper, lange stal, vleeskonijnen afdeling, hok nummer B. 
Konijnen gespeend op 8 januari 2020. Monensin staat niet in €European Union Register of 

Feed Additives pursuant to Regulation (EC) No 1831/2003€ voor gebruik voor konijnen. Er is 

5,70 mg/kg aangetroffen in het monster > Is hier sprake van versleping? Volgens Richtlijn 
2002/32, inzake ongewenste stoffen in diervoeding, mag diervoeder voor overige diersoorten 
maximaal 3,75 mg/kg Monensin bevatten. Bevindingen doorgegeven aan , 
inspecteur Team Industrie. Op 28 april 2020 bij Boswinkel voerbonnen/afleverbonnen van het 
voer van voor monstername datum 22 januari 2020 opgevraagd.    
 
 
 
 
Opmerking geïnspecteerde: 
Monensin als anticoccidiosemiddel zegt mij niets. 
 
 

Ondertekening 

 
Utrecht, 18-03-2020 
 
 
Dit document is geautomatiseerd opgemaakt en daarom niet ondertekend. 
 
 
 
Inspecteur:  
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA  Utrecht

Maatschap Boswinkel-Nijenhuis 
Oude Haaksbergerweg 12 
7478PJ DIEPENHEIM 

Directie Handhaven 

Divisie Inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 
www.nvwa.nl 

T 0900-0388 
info@nvwa.nl 

Onze referentie 
159131/122976/22406 

Bijlagen 

Datum 12 mei 2020 

WAARSCHUWING 

Geachte heer  

Uit inspectie van inspecteur  van de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit (NVWA) is gebleken dat niet werd voldaan aan onderstaand 
wettelijk voorschrift. 

Locatie: 
Oude Haaksbergerweg 12, 7478PJ DIEPENHEIM - HOF VAN TWENTE  

Overtreder: 
Maatschap Boswinkel-Nijenhuis 
Oude Haaksbergerweg 12 
7478PJ DIEPENHEIM 

Bevinding: 
Op 22 januari 2020 is gebleken dat: 

 Met antibiotica behandelde konijnen niet identificeerbaar zijn.

Hiervoor is een waarschuwing aangezegd in verband met:  
 Artikel 2.2 lid 10 aanhef en onderdeel l sub 4 van de Wet dieren jo.

1.25 van het Besluit houders van dieren, hetgeen een overtreding is
van het bepaalde in artikel 3.1 lid 1 onder d. van de Regeling
houders van dieren.

Uit het bovenstaande blijkt dat u niet voldoet aan een wettelijk voorschrift. Mocht 
u bij een volgende (her)inspectie hieraan nog niet voldoen, dan kan dit op grond
van de wetgeving en het NVWA interventiebeleid leiden tot een bestuurlijke
sanctie en/of een strafrechtelijk traject.

Wat in deze brief beschreven is, kan betrekking hebben op één of meerdere 
randvoorwaarden in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. 
Indien van toepassing wordt dit gemeld aan de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland, wat van invloed kan zijn op de uitbetaling van uw inkomenssteun. 

4.
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Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
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Onze referentie 
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namens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, 
 
 
 
 

 
Afdelingshoofd NVWA HH IH Afd Dier 
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Inspectierapport Diergeneesmiddelen 

Inspectiegegevens 

Geïnspecteerde A. van Weeghel NVWA Afdeling NVWA HH IH Afd Dier 
Adres Kleine Woldweg 20 Teamleider 
Postcode 8097RH Inspecteur 
Woonplaats OOSTERWOLDE GLD Rapportnummer 476/19/0081 
KVK 082126210000 Datum rapport 18-03-2020

Inspectiebevindingen 

Datum inspectie? 02-12-2019

Naam aanspreekpunt? 

Totaal aantal aanwezige konijnen? 4220 

Totaal aantal aanwezige voedsters? 520 

Aantal verschillende groepen voedsters? 2 

Gemiddeld aantal gespeende (vlees)konijnen per 
voedster? 

9- 9,5

Aantal worpen per voedster per jaar? 5 

Leeftijd in weken dat jongen vast voer krijgen? 3 

Leeftijd in weken bij spenen? 5,5 

Leeftijd in weken bij slacht? 11 

Om de hoeveel weken worden konijnen 
afgeleverd? 

3 

Geef een omschrijving van eventuele 
gezondheidsproblemen 

Dikke buikenziekte bij de vleeskonijnen. 
Pasteurella bij voedsters.  

Naam dierenarts? 

Naam dierenartsenpraktijk?  

Wat is de DDD van dit bedrijf? Onbekend, geen lid van Varkenspost. 

Wordt voldaan aan de 1 op 1 relatie? ja 

Wordt voldaan aan het regelmatig bedrijfsbezoek? nee, geen evaluatie 

Wordt voldaan aan eisen BGP? nee, niet gehouden aan BGP 

Wordt voldaan aan eisen BBP? nee, geen overzicht met aandoeningen en 
behandelingen  

Wordt er AB verstrekt op individuele basis? nee 

Wordt AB via koppelbehandelingen verstrekt? ja, via water 

Welke dieren krijgen koppelbehandelingen? vleeskonijnen na spenen 

Worden de leidingen tussendoor gereinigd? nee 

Is bij koppelbehandelingen voldaan aan klinische nee 

7.
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inspectie? 

Hoe vaak is er geen klinische inspectie 
uitgevoerd? 

In afgelopen jaar in ieder geval 8 keer.  

Zijn er aandoeningen die standaard voorkomen? ja  

Zo ja, welke aandoeningen? Dikke buikenziekte  

Zijn er antibiotica geleverd middels cascade? nee  

Zijn de antibiotica voorgeschreven op basis van 
het formularium? 

ja  

Diervoederfabrikant voor gemedicineerd voer? nvt  

Vestigingsplaats diervoederfabrikant 
gemedicineerd voer? 

nvt  

Is er een aparte silo voor gemedicineerde voer? nee  

Hoe zorgt men ervoor dat alleen juiste dieren 
worden behandeld? 

nvt  

Zijn er van alle leveringen attesten aanwezig? nee  

Kloppen de gegevens op de attesten? ja  

Worden voedsters telkens mee behandeld? nee  

Worden alle behandelingen juist opgenomen in de 
administratie? 

ja  

Zijn de VKI‘s juist opgemaakt? ja  

Waarvan zijn monsters genomen? nestmateriaal, voer, water  

Wat zijn de nummers van de 
laboratoriumrapporten (relazen)? 

476/021219/WE01, 
476/021219/WE02, 
476/021219/WE03, 
476/021219/WE04, 
476/021219/WE05, 
476/021219/WE06, 
476/021219/WE07, 
476/021219/WE08, 
476/021219/WE09, 
476/021219/WE10, 
476/021219/WE11, 
476/021219/WE12. 
  

Wat is het nummer van het 
bemonsteringsrapport? 

BR/476/021219/WE  

Zijn de laboratoriumrapporten en het 
bemonsteringsrapport als bijlage bijgevoegd? 

ja  

Opmerkingen over monstername? Bij vleeskonijnen voermonsters genomen uit de 
beide voerkarren die in de centrale gang voor de 
afdeloingen stonden. Op het moment van 
monstername kregen de vleeskonijnen geen voer. 
De voerbakken in de afdelingen waren dus leeg.  

Vervolg onderzoek dierenarts? ja  

Afdoening inspectie niet akkoord  

Interventie? Rapport van bevindingen  

Zijn er bijlage(n) bijgevoegd? ja  

Geef een omschrijving van de bijlagen, soort en 
aantal 

12 laboratoriumrapporten en 1 
bemonsteringsrapport in 476-19-0077-NVWA-13I-
Bijlagenrapport.  

 
 
 

Opmerkingen 
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Opmerking inspecteur: 
Er wordt geen gemedicineerd voer ingezet. Minimaal 1 keer per 6 weken wordt het bedrijf 
bezocht door de dierenarts. Konijnen worden om de drie weken gespeend. Vrijwel iedere keer 
wordt er bij het spenen Bacivet ingezet. 1 keer per 6 weken gebeurd dit dus zonder klinische 
inspectie van de dierenarts. In 2019 is in ieder geval 8 keer geen klinische inspectie uitgevoerd 
door de dierenarts. Gecontroleerd aan de hand van bedrijfsadministratie, logboekformulieren 
dierenarts, VKI‘s. Er wordt tijdens bezoek voor meer dan 1 behandeling Bacivet door de 

dierenarts geleverd. Op 15 november 2019 zijn er door de dierenarts 5 dozen Bacivet 
afgeleverd, hiervan waren er tijdens controle op 2 december 2019 nog 3 over. De rest is op 15 
november 2019 gebruikt. Bacivet wordt door houder niet volgens bijsluiter en voorschrift 
dierenarts toegepast. Bijsluiter en voorschrift dierenarts: 14 dagen gebruiken. Houder past 
Bacivet vaak 2 keer per ronde toe, per keer circa 6 dagen, met tussenposen van circa 17 
dagen. Niet duidelijk is van welke datum het BGP/BBP is. Voor aandoeningen en behandelingen 
wordt in het BBP verwezen naar het formularium in de bijlage. Er is vrijwel geen sprake van 
verslaglegging bij verplicht 6-weeks bezoek. Op 3 april 2020 zijn laatste monsters, m.u.v. 
nestmateriaal bekend geworden. In aantal voermonsters zijn residuen van Robenidine 
aangetroffen. Robenidine is een werkzame stof in anticoccidiosemiddellen. Deze uitslag is 
verklaarbaar vanwege de toevoeging in het bemonsterde voer. Robenidine wordt ook genoemd 
op de VKI‘s. Op 20 april 2020 in database DGM leveranties gekeken. Laatste keer DGM, 
Bacivet, ontvangen op 9 maart 2020. Het lijkt erop dat houder in april 2020 gestopt is met 
houden van konijnen, zoals hij tijdens inspectiebezoek op 2 december 2019 had aangegeven. 
 
 
Opmerking geïnspecteerde: 
April 2020 stop ik met de konijnen. Op 20 december 2019 wordt de laatste groep voedsters 
geinsemineerd. 
 

 

Ondertekening 

 
Utrecht, 18-03-2020 
 
 
Dit document is geautomatiseerd opgemaakt en daarom niet ondertekend. 
 
 
 
Inspecteur:  
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Inspectierapport 
welzijn konijnen 

Inspectiegegevens

Geïnspecteerde 
Adres 
Postcode 
Woonplaats 
KVK 
BRS-nummer 

NVWA Divisie NVWA HH IJ Afd Dier 
Teamleider 
Inspecteur 
2e Inspecteur 
Rapportnummer 2645/21/0137 
Datum rapport 30-12-2021

Inspectiebevindingen 

De inspectie had betrekking op Productiedieren 

Is de inspectie akkoord bij de algemene 
welzijnseisen huisvestings- en verzorgingsnormen 
voor dieren, onthouden nodige zorg, 
dierenmishandeling, ingrepen en vertoning van 
dieren? 

Ja 

Afdoening inspectie niet akkoord 

Interventie Schriftelijke waarschuwing 

Afgeweken specifiek interventiebeleid Nee 

Hercontrole aangezegd Ja 

Termijn hercontrole Langer 

Datum inspectie 16-12-2021

Gesproken met Dhr.  

Bouwjaar stal 2008 

Aanleiding inspectie Specifiek project 

Konijnen aanwezig op het bedrijf Ja 

Is er een kooldioxide en ammoniakmeting 
uitgevoerd? 

Nee 

Wat is de temperatuur in de stal? voedsters met  jongste nestjes:19,5 C, voedsters 
met  oudste nestjes: 21 C,  vleeskonijnen: 21 C  

Wat is de relatieve luchtvochtigheid in de stal? niet bekend 

8.
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Opmerkingen 

Opmerking inspecteur: 
In de voedsterafdeling met jongen van 4 weken oud waren de plateaus in een deel van de hokken niet 
naar beneden geklapt. Houder gaf aan dat de voedsters dit zelf kunnen doen. Bij houder aangegeven dat 
op deze manier de voedster niet de beschikking hebben over een plateau om zich af te zonderen. 

Opmerking geïnspecteerde: 
Het uitval in 2020 was te hoog. Dit komt door VHD in de eerste 3 maanden, daarna nog E.coli. Omdat er 
door VHD in sommige hokken veel minder konijnen zaten, kregen deze meer voer en raakte de vertering 
van slag met Coli als gevolg. We hebben ook nog problemen met coccidiose gehad. We hebben nu ander 
voer en het management aangepast naar een 3-weeks systeem i.p.v. 2-weeks . Nu gaat het goed, we 
zitten nu sommige rondes maar op anderhalf procent uitval. 

Ondertekening 

Utrecht, 30-12-2021 
 
 
Dit document is geautomatiseerd opgemaakt en daarom niet ondertekend. 
 
 
 
Ambtenaar NVWA:  

 
 
  

Huisvesting en afleidingsmateriaal Plateau niet akkoord  

Welke type huisvesting is er voor voedsters? Welzijnskooi  

Welke type huisvestig is er voor opfokkonijnen? Opfokkooi  

Welke type huisvesting is er voor gespeende 
konijnen? 

Parkhuisvesting  

Type knaagmateriaal Knaaghout  

Overige welzijnseisen konijnen Akkoord  
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA  Utrecht

Directie Handhaven 
Divisie Inspectie 
Afdeling Dier 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 
www.nvwa.nl 

T 0900-0388 
info@nvwa.nl 

Onze referentie 
169722/133045/32774 Datum 6 januari 2022 

WAARSCHUWING 

Geachte heer/mevrouw, 

Op 16 december 2021 is op uw konijnenbedrijf een inspectie uitgevoerd door 
inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Tijdens deze 
inspectie is gebleken dat door u niet werd voldaan aan onderstaand wettelijke 
voorschrift. Via deze brief bevestig ik aan u de bevindingen. 

Locatie: 
 

Bevindingen: 
Niet alle voedsters in de voedsterafdelingen hadden beschikking over een plateau, 
omdat in een deel van de kooien de plateaus niet naar beneden geklapt waren.  

Deze bevindingen zijn in strijd met Artikel 2.76 o. lid 1 van het Besluit houders 
van dieren. 

Uit het bovenstaande blijkt dat u niet voldoet of heeft voldaan aan een wettelijk 
voorschrift. Mocht u bij een volgende inspectie weer niet voldoen aan dit 
wettelijke voorschrift, dan kan dit leiden tot bestuursrechtelijke en/of 
strafrechtelijke maatregelen. Dit op grond van de Nederlandse wetgeving waarvan 
de handhaving verder is uitgewerkt in het NVWA interventiebeleid. Deze is terug 
te vinden op www.nvwa.nl.  

Herstelmaatregel: 
Met u is afgesproken dat de plateau’s beschikbaar worden gemaakt voor de 
voedsters.  

Ik ga ervan uit dat u bovenstaande herstelmaatregel neemt om de overtreding te 
beëindigen en de situatie te herstellen.  

9.

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



Hoogachtend, 
namens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, 
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Inspectierapport 
welzijn konijnen 

Inspectiegegevens

Geïnspecteerde 
Adres 
Postcode 
Woonplaats 
KVK 
BRS-nummer 

NVWA Divisie NVWA HH IJ Afd Dier 
Teamleider 
Inspecteur 
2e Inspecteur 
Rapportnummer 2645/22/0005 
Datum rapport 23-02-2022

Inspectiebevindingen 

De inspectie had betrekking op Productiedieren 

Is de inspectie akkoord bij de algemene 
welzijnseisen huisvestings- en verzorgingsnormen 
voor dieren, onthouden nodige zorg, 
dierenmishandeling, ingrepen en vertoning van 
dieren? 

Ja 

Afdoening inspectie niet akkoord 

Interventie Schriftelijke waarschuwing 

Afgeweken specifiek interventiebeleid Nee 

Hercontrole aangezegd Ja 

Termijn hercontrole Langer 

Datum inspectie 04-02-2022

Gesproken met dhr.  en  

Bouwjaar stal tot 2004 

Aanleiding inspectie Specifiek project 

Konijnen aanwezig op het bedrijf Ja 

Is er een kooldioxide en ammoniakmeting 
uitgevoerd? 

Nee 

Wat is de temperatuur in de stal? 20 - 23 C 

Wat is de relatieve luchtvochtigheid in de stal? niet bekend 

10.

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

- -
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Opmerkingen 

Opmerking inspecteur: 
Percentage uitval niet altijd berekend 

Opmerking geïnspecteerde: 
We hebben in begin 2020 VHD gehad. Het was sluimerend, waardoor we lang problemen hebben 
gehouden met te hoog uitval. Daarnaast hebben we ook problemen met coccidiose. We hebben sinds 
vorig jaar een andere dierenarts, en krijgen het steeds meer onder controle. 

Ondertekening 

Utrecht, 23-02-2022 
 
 
Dit document is geautomatiseerd opgemaakt en daarom niet ondertekend. 
 
 
 
Ambtenaar NVWA:  

 
 
  

Huisvesting en afleidingsmateriaal Akkoord  

Welke type huisvesting is er voor voedsters? Welzijnskooi  

Welke type huisvestig is er voor opfokkonijnen? Welzijnskooi, Opfokkooi  

Welke type huisvesting is er voor gespeende 
konijnen? 

Parkhuisvesting  

Type knaagmateriaal Stro, Knaaghout  

Overige welzijnseisen konijnen Uitvalpercentage niet maandelijks en /of niet juist 
berekend  

10.

-
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA  Utrecht

Directie Handhaven 

Divisie Inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 
www.nvwa.nl 

T 0900-0388 
info@nvwa.nl 

Onze referentie 
171182/134431/32774 

Datum 25 februari 2022 

WAARSCHUWING 

Geachte heer/mevrouw, 

Op 4 februari 2022  is een inspectie uitgevoerd door inspecteurs van de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Tijdens deze inspectie is gebleken dat 
door u niet werd voldaan aan onderstaande wettelijke voorschrift. Via deze brief 
bevestig ik aan u de door de inspecteur gedane bevindingen. 

Locatie: 
 

Bevindingen: 
Maandelijkse uitvalpercentages van de gespeende konijnen over 2020 waren niet 
altijd berekend.  
Deze bevindingen zijn in strijd met artikel 2.76 n onder 1a van het Besluit houders 
van dieren. 

Uit bovenstaande blijkt dat u niet voldeed aan een wettelijk voorschrift. Mocht u 
bij een volgende inspectie weer niet voldoen aan dit wettelijke voorschrift, dan 
kan dit leiden tot bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke maatregelen. Dit op 
grond van de Nederlandse wetgeving waarvan de handhaving verder is uitgewerkt 
in het NVWA interventiebeleid. Deze is terug te vinden op www.nvwa.nl.  

Voor de herinspectie op de bevindingen genoemd in deze brief wordt in de meeste 
gevallen retributie in rekening gebracht. Voor meer informatie hierover en de 
tarieven kunt u kijken op: www.nvwa.nl/over-de-nvwa/hoe-de-nvwa-
werkt/tarieven-nvwa. 

namens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, 

 
 Dier 

11.

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Mi11iscerie van Landbouw, 
Nacuur en Voedselkwaliteit 
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Inspectierapport 
welzijn konijnen 

Inspectiegegevens

Geïnspecteerde 
Adres  
Postcode 
Woonplaats 
KVK 
BRS-nummer 

NVWA Divisie NVWA HH IJ Afd Dier 
Teamleider 
Inspecteur 
2e Inspecteur 
Rapportnummer 491/22/0007 
Datum rapport 28-02-2022

Inspectiebevindingen 

De inspectie had betrekking op Productiedieren 

Is de inspectie akkoord bij de algemene 
welzijnseisen huisvestings- en verzorgingsnormen 
voor dieren, onthouden nodige zorg, 
dierenmishandeling, ingrepen en vertoning van 
dieren? 

Ja 

Afdoening inspectie niet akkoord 

Interventie Schriftelijke waarschuwing 

Afgeweken specifiek interventiebeleid Nee 

Hercontrole aangezegd Ja 

Termijn hercontrole Langer 

Datum inspectie 21-02-2022

Gesproken met Dhr.  

Bouwjaar stal 1975, 2008 

Aanleiding inspectie Specifiek project 

Konijnen aanwezig op het bedrijf Ja 

Is er een kooldioxide en ammoniakmeting 
uitgevoerd? 

Nee 

Wat is de temperatuur in de stal? Temperatuur was in alle stallen rond de 18 graden 
C.  

Wat is de relatieve luchtvochtigheid in de stal? Wordt niet gemeten. 

12.

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

Opmerking inspecteur: 
Geen duidelijk dag- en nachtritme in de stallen aanwezig. 

Opmerking geïnspecteerde: 
Geen 

Ondertekening 

Utrecht, 28-02-2022 
 
 
Dit document is geautomatiseerd opgemaakt en daarom niet ondertekend. 
 
 
 
Ambtenaar NVWA:  

 
 
  

Huisvesting en afleidingsmateriaal Akkoord  

Welke type huisvesting is er voor voedsters? Welzijnskooi  

Welke type huisvestig is er voor opfokkonijnen? Welzijnskooi  

Welke type huisvesting is er voor gespeende 
konijnen? 

Welzijnskooi  

Type knaagmateriaal Knaaghout, Strobriketten  

Overige welzijnseisen konijnen Geen dag- en nachtritme gehanteerd  

12.

-
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA  Utrecht

Directie Handhaven 
Divisie Inspectie 
Afdeling Dier 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 
www.nvwa.nl 

T 0900-0388 
info@nvwa.nl 

Onze referentie 
171389/134643/24226 

Bijlagen 

Datum 28 februari 2022 

WAARSCHUWING 

Geachte heer , 

Op 21 februari 2022  is een inspectie uitgevoerd door inspecteurs van de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Tijdens deze inspectie is gebleken dat 
door u niet werd voldaan aan onderstaand wettelijke voorschrift. Via deze brief 
bevestig ik aan u de door de inspecteur gedane bevindingen. 

Locatie: 
 

Bevinding: 
In een deel van de stallen wordt geen dag- en nachtritme aangehouden. 

Deze bevindingen zijn in strijd met artikel 2.76q van het Besluit houders van 
dieren.   

Uit het bovenstaande blijkt dat u niet voldoet of heeft voldaan aan een wettelijk 
voorschrift. Mocht u bij een volgende inspectie weer niet voldoen aan dit 
wettelijke voorschrift, dan kan dit leiden tot bestuursrechtelijke en/of 
strafrechtelijke maatregelen. Dit op grond van de Nederlandse wetgeving waarvan 
de handhaving verder is uitgewerkt in het NVWA interventiebeleid. Deze is terug 
te vinden op www.nvwa.nl.  

Herstelmaatregel: 
Met u is afgesproken dat u zorg draagt voor een dag- en nachtritme in alle stallen 
waar konijnen worden gehouden, waarbij  het ten minste acht uur licht is en ten 
minste acht uur donker, in beide gevallen ten minste vier uur aaneengesloten.  

In stallen waar voedsters worden gehouden bedraagt de lichtintensiteit op 
dierhoogte tenminste 20 lux gedurende ten minste 8 uur per dag.  

Ik ga ervan uit dat u bovenstaande herstelmaatregelen neemt om de overtreding 
te beëindigen en de situatie te herstellen.  

Wat in deze brief beschreven is, kan betrekking hebben op één of meerdere 
randvoorwaarden in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. 
Indien van toepassing wordt dit gemeld aan de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland, wat van invloed kan zijn op de uitbetaling van uw inkomenssteun. 

13.

-

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



Directie Handhaven 
Divisie Inspectie 
Afdeling Dier   

Datum 
28 februari 2022 

Onze referentie 
171389/134643/24226 
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Voor de hercontrole op de bevindingen genoemd in deze brief wordt in de meeste 
gevallen retributie in rekening gebracht. Voor meer informatie hierover en de 
tarieven kunt u kijken op: www.nvwa.nl/over-de-nvwa/hoe-de-nvwa-
werkt/tarieven-nvwa. 

 
Hoogachtend, 
namens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, 
 
 
 
 

 
 afdeling Dier 

 
  
 
  

13.
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Inspectierapport 
welzijn konijnen 

Inspectiegegevens

Geïnspecteerde 
Adres 
Postcode 
Woonplaats 
KVK 
BRS-nummer 

NVWA Divisie NVWA HH IJ Afd Dier 
Teamleider 
Inspecteur 
2e Inspecteur 
Rapportnummer 2645/22/0002 
Datum rapport 17-02-2022

Inspectiebevindingen 

De inspectie had betrekking op Productiedieren 

Is de inspectie akkoord bij de algemene 
welzijnseisen huisvestings- en verzorgingsnormen 
voor dieren, onthouden nodige zorg, 
dierenmishandeling, ingrepen en vertoning van 
dieren? 

Ja 

Afdoening inspectie akkoord  

Afgeweken specifiek interventiebeleid Nee 

Datum inspectie 11-02-2022

Gesproken met Dhr.  en  

Bouwjaar stal onbekend 

Aanleiding inspectie Specifiek project 

Konijnen aanwezig op het bedrijf Ja 

Is er een kooldioxide en ammoniakmeting 
uitgevoerd? 

Nee 

Wat is de temperatuur in de stal? 23-24 C

Wat is de relatieve luchtvochtigheid in de stal? niet bekend 

14.

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

- ■ 
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Opmerkingen 

Opmerking inspecteur: 
Geen 

Opmerking geïnspecteerde: 
Geen 

Ondertekening 

Utrecht, 17-02-2022 
 
 
Dit document is geautomatiseerd opgemaakt en daarom niet ondertekend. 
 
 
 
Ambtenaar NVWA:  

 
 
  

Huisvesting en afleidingsmateriaal Akkoord  

Welke type huisvesting is er voor voedsters? Welzijnskooi  

Welke type huisvestig is er voor opfokkonijnen? Opfokkooi  

Welke type huisvesting is er voor gespeende 
konijnen? 

Parkhuisvesting  

Type knaagmateriaal Hooi, Knaaghout  

Overige welzijnseisen konijnen Akkoord  

14.

-
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Inspectierapport 
welzijn konijnen 

Inspectiegegevens

Geïnspecteerde 
Adres 
Postcode 
Woonplaats 
KVK 
BRS-nummer 

NVWA Divisie NVWA HH IJ Afd Dier 
Teamleider 
Inspecteur 
2e Inspecteur 
Rapportnummer 2645/21/0106 
Datum rapport 28-09-2021

Inspectiebevindingen 

De inspectie had betrekking op Productiedieren 

Is de inspectie akkoord bij de algemene 
welzijnseisen huisvestings- en verzorgingsnormen 
voor dieren, onthouden nodige zorg, 
dierenmishandeling, ingrepen en vertoning van 
dieren? 

Ja 

Afdoening inspectie akkoord  

Afgeweken specifiek interventiebeleid Nee 

Datum inspectie 27-09-2021

Gesproken met dhr. en mevr.  

Bouwjaar stal 2011 - 2019 

Aanleiding inspectie Specifiek project 

Konijnen aanwezig op het bedrijf Ja 

Is er een kooldioxide en ammoniakmeting 
uitgevoerd? 

Nee 

Wat is de temperatuur in de stal? Temperatuur in de stallen was 22-25 C. 

Wat is de relatieve luchtvochtigheid in de stal? onbekend 

15.

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

-
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Opmerkingen 

Opmerking inspecteur: 
geen 

Opmerking geïnspecteerde: 
geen 

Ondertekening 

Utrecht, 28-09-2021 
 
 
Dit document is geautomatiseerd opgemaakt en daarom niet ondertekend. 
 
 
 
Ambtenaar NVWA:  

 
 
  

Huisvesting en afleidingsmateriaal Akkoord  

Welke type huisvesting is er voor voedsters? Welzijnskooi  

Welke type huisvestig is er voor opfokkonijnen? Opfokkooi  

Welke type huisvesting is er voor gespeende 
konijnen? 

Welzijnskooi, Parkhuisvesting  

Type knaagmateriaal Knaaghout, Anders  

Ander type knaagmateriaal lucernebriketten  

Overige welzijnseisen konijnen Akkoord  

15.

-
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Inspectierapport 
welzijn konijnen 

Inspectiegegevens

Geïnspecteerde 
Adres 
Postcode 
Woonplaats 
KVK 
BRS-nummer 

NVWA Divisie NVWA HH IJ Afd Dier 
Teamleider 
Inspecteur 
2e Inspecteur 
Rapportnummer 334/22/0001 
Datum rapport 24-02-2022

Inspectiebevindingen 

De inspectie had betrekking op Productiedieren 

Is de inspectie akkoord bij de algemene 
welzijnseisen huisvestings- en verzorgingsnormen 
voor dieren, onthouden nodige zorg, 
dierenmishandeling, ingrepen en vertoning van 
dieren? 

Ja 

Afdoening inspectie akkoord  

Afgeweken specifiek interventiebeleid Nee 

Datum inspectie 08-11-2021

Gesproken met  

Bouwjaar stal 1988  en 2006 

Aanleiding inspectie Specifiek project 

Konijnen aanwezig op het bedrijf Ja 

Is er een kooldioxide en ammoniakmeting 
uitgevoerd? 

Nee 

Wat is de temperatuur in de stal? niet bekend 

Wat is de relatieve luchtvochtigheid in de stal? niet bekend. 

16.

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

-
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Opmerkingen 

Opmerking inspecteur: 
geen 

Opmerking geïnspecteerde: 
geen 

Ondertekening 

Utrecht, 24-02-2022 
 
 
Dit document is geautomatiseerd opgemaakt en daarom niet ondertekend. 
 
 
 
Ambtenaar NVWA:  

 
 
  

Huisvesting en afleidingsmateriaal Akkoord  

Welke type huisvesting is er voor voedsters? Welzijnskooi  

Welke type huisvestig is er voor opfokkonijnen? Welzijnskooi  

Welke type huisvesting is er voor gespeende 
konijnen? 

Welzijnskooi  

Type knaagmateriaal Knaaghout, Strobriketten  

Overige welzijnseisen konijnen Akkoord  

16.

-



NVWA Welzijn konijnen  versie 05-07-2016 Rapport 9801/21/0006. Pag. 1. 

Inspectierapport 
welzijn konijnen 

Inspectiegegevens

Geïnspecteerde 
Adres 
Postcode 
Woonplaats 
KVK 
BRS-nummer 

NVWA Divisie NVWA HH IJ Afd Dier 
Teamleider 
Inspecteur 
2e Inspecteur 
Rapportnummer 9801/21/0006 
Datum rapport 23-08-2021

Inspectiebevindingen 

De inspectie had betrekking op Productiedieren 

Is de inspectie akkoord bij de algemene 
welzijnseisen huisvestings- en verzorgingsnormen 
voor dieren, onthouden nodige zorg, 
dierenmishandeling, ingrepen en vertoning van 
dieren? 

Ja 

Afdoening inspectie akkoord  

Afgeweken specifiek interventiebeleid Nee 

Datum inspectie 09-08-2021

Gesproken met  

Bouwjaar stal 2005-2021 

Aanleiding inspectie Specifiek project 

Konijnen aanwezig op het bedrijf Ja 

Is er een kooldioxide en ammoniakmeting 
uitgevoerd? 

Nee 

Wat is de temperatuur in de stal? onbekend 

Wat is de relatieve luchtvochtigheid in de stal? onbekend 

17.

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

Opmerking inspecteur: 
geen 

Opmerking geïnspecteerde: 
geen 

Ondertekening 

Utrecht, 23-08-2021 
 
 
Dit document is geautomatiseerd opgemaakt en daarom niet ondertekend. 
 
 
 
Ambtenaar NVWA:  

 
 
  

Huisvesting en afleidingsmateriaal Akkoord  

Welke type huisvesting is er voor voedsters? Welzijnskooi  

Welke type huisvestig is er voor opfokkonijnen? Opfokkooi  

Welke type huisvesting is er voor gespeende 
konijnen? 

Parkhuisvesting  

Type knaagmateriaal Knaaghout, Strobriketten  

Overige welzijnseisen konijnen Akkoord  

17.

-
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Inspectierapport 
welzijn konijnen 

Inspectiegegevens

Geïnspecteerde 
Adres 
Postcode 
Woonplaats 
KVK 
BRS-nummer 

NVWA Divisie NVWA HH IJ Afd Dier 
Teamleider 
Inspecteur 
2e Inspecteur 
Rapportnummer 491/22/0004 
Datum rapport 25-02-2022

Inspectiebevindingen 

De inspectie had betrekking op Productiedieren 

Is de inspectie akkoord bij de algemene 
welzijnseisen huisvestings- en verzorgingsnormen 
voor dieren, onthouden nodige zorg, 
dierenmishandeling, ingrepen en vertoning van 
dieren? 

Ja 

Afdoening inspectie akkoord  

Afgeweken specifiek interventiebeleid Nee 

Datum inspectie 22-10-2021

Gesproken met  en 

Bouwjaar stal 1991, 1993, 2020 

Aanleiding inspectie Specifiek project 

Konijnen aanwezig op het bedrijf Ja 

Is er een kooldioxide en ammoniakmeting 
uitgevoerd? 

Nee 

Wat is de temperatuur in de stal? Gemiddelde temperartuur in de stallen is 20 
graden C.  

Wat is de relatieve luchtvochtigheid in de stal? Wordt niet in de stal gemeten. 

18.

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

- -
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Opmerkingen 

Opmerking inspecteur: 
Inspectie betreft locatie in  

Opmerking geïnspecteerde: 
In 2020 zijn we begonnen op deze locatie en hebben november 2020 de eerste konijnen afgeleverd. 

Ondertekening 

Utrecht, 25-02-2022 
 
 
Dit document is geautomatiseerd opgemaakt en daarom niet ondertekend. 
 
 
 
Ambtenaar NVWA:  

 
 
  

Huisvesting en afleidingsmateriaal Akkoord  

Welke type huisvesting is er voor voedsters? Welzijnskooi  

Welke type huisvestig is er voor opfokkonijnen? Welzijnskooi  

Welke type huisvesting is er voor gespeende 
konijnen? 

Parkhuisvesting  

Type knaagmateriaal Knaaghout, Strobriketten  

Overige welzijnseisen konijnen Akkoord  

18.

-
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Inspectierapport Diergeneesmiddelen 

Inspectiegegevens 

Geïnspecteerde Maatschap T.M.H. Bekkers en 
J.P.C.M. Hubers 

NVWA Afdeling NVWA HH IH Afd Dier 

Adres Elsendorpseweg 78 Teamleider 
Postcode 5424SB Inspecteur 
Woonplaats ELSENDORP Rapportnummer 101/19/0072 
KVK 172740120000 Datum rapport 20-11-2019

Inspectiebevindingen 

Datum inspectie? 20-11-2019

Naam aanspreekpunt?  (eigenaar) 

Totaal aantal aanwezige konijnen? 13300 

Totaal aantal aanwezige voedsters? 1600 

Aantal verschillende groepen voedsters? 2 

Gemiddeld aantal gespeende (vlees)konijnen per 
voedster? 

8.4 

Aantal worpen per voedster per jaar? 8 

Leeftijd in weken dat jongen vast voer krijgen? 2 

Leeftijd in weken bij spenen? 5 (38 dagen) 

Leeftijd in weken bij slacht? 11 

Om de hoeveel weken worden konijnen 
afgeleverd? 

3 

Geef een omschrijving van eventuele 
gezondheidsproblemen 

speenprobllemen (diarree) 

Naam dierenarts?  

Naam dierenartsenpraktijk?  

Wat is de DDD van dit bedrijf? 21.3 

Wordt voldaan aan de 1 op 1 relatie? ja 

Wordt voldaan aan het regelmatig bedrijfsbezoek? ja 

Wordt voldaan aan eisen BGP? ja 

Wordt voldaan aan eisen BBP? ja 

Wordt er AB verstrekt op individuele basis? ja 

Wordt AB via koppelbehandelingen verstrekt? ja, via water 

Welke dieren krijgen koppelbehandelingen? vleeskonijnen na spenen 

Worden de leidingen tussendoor gereinigd? ja 

Is bij koppelbehandelingen voldaan aan klinische ja 

19.

1 

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

1 

-1 1 
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inspectie? 

Zijn er aandoeningen die standaard voorkomen? nee  

Zijn er antibiotica geleverd middels cascade? ja  

Zijn de voorwaarden van de cascaderegeling 
nageleefd? 

ja  

Zijn de antibiotica voorgeschreven op basis van 
het formularium? 

ja  

Diervoederfabrikant voor gemedicineerd voer? n.v.t.  

Vestigingsplaats diervoederfabrikant 
gemedicineerd voer? 

n.v.t.  

Is er een aparte silo voor gemedicineerde voer? nee  

Hoe zorgt men ervoor dat alleen juiste dieren 
worden behandeld? 

n.v.t.  

Zijn er van alle leveringen attesten aanwezig? nee  

Kloppen de gegevens op de attesten? ja  

Worden voedsters telkens mee behandeld? nee  

Worden alle behandelingen juist opgenomen in de 
administratie? 

ja  

Zijn de VKI‘s juist opgemaakt? ja  

Waarvan zijn monsters genomen? nestmateriaal, voer, water  

Wat zijn de nummers van de 
laboratoriumrapporten (relazen)? 

0101/201119/BE01, 0101/201119/BE02, 
0101/201119/BE03, 0101/201119/BE04, 
0101/201119/BE05, 0101/201119/BE06  

Wat is het nummer van het 
bemonsteringsrapport? 

BR/0101/201119/BE  

Zijn de laboratoriumrapporten en het 
bemonsteringsrapport als bijlage bijgevoegd? 

ja  

Opmerkingen over monstername? geen  

Vervolg onderzoek dierenarts? nee  

Afdoening inspectie akkoord  

Zijn er bijlage(n) bijgevoegd? ja  

Geef een omschrijving van de bijlagen, soort en 
aantal 

1 Bemonsteringsrapport en 6 relazen  

 
 
 
Opmerkingen 
 
Opmerking inspecteur: 
geen 
 
Opmerking geïnspecteerde: 
geen 
 
 
Ondertekening 
 

19.
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Utrecht, 20-11-2019 
 
 
Dit document is geautomatiseerd opgemaakt en daarom niet ondertekend. 
 
 
 
Inspecteur:  

 
  
 
 
  

19.
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Inspectierapport 
welzijn konijnen 

Inspectiegegevens

Geïnspecteerde 
Adres 
Postcode 
Woonplaats 
KVK 
BRS-nummer 

NVWA Divisie NVWA HH IJ Afd Dier 
Teamleider 
Inspecteur 
2e Inspecteur 
Rapportnummer 2645/22/0004 
Datum rapport 22-02-2022

Inspectiebevindingen 

De inspectie had betrekking op Productiedieren 

Is de inspectie akkoord bij de algemene 
welzijnseisen huisvestings- en verzorgingsnormen 
voor dieren, onthouden nodige zorg, 
dierenmishandeling, ingrepen en vertoning van 
dieren? 

Ja 

Afdoening inspectie akkoord  

Afgeweken specifiek interventiebeleid Nee 

Datum inspectie 21-02-2022

Gesproken met Dhr.  

Bouwjaar stal 1986 

Aanleiding inspectie Specifiek project 

Konijnen aanwezig op het bedrijf Ja 

Is er een kooldioxide en ammoniakmeting 
uitgevoerd? 

Nee 

Wat is de temperatuur in de stal? 22-23 C

Wat is de relatieve luchtvochtigheid in de stal? niet bekend 

20.

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

-
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Opmerkingen 

Opmerking inspecteur: 
Geen 

Opmerking geïnspecteerde: 
Geen 

Ondertekening 

Utrecht, 22-02-2022 
 
 
Dit document is geautomatiseerd opgemaakt en daarom niet ondertekend. 
 
 
 
Ambtenaar NVWA:  

 
 
  

Huisvesting en afleidingsmateriaal Akkoord  

Welke type huisvesting is er voor voedsters? Welzijnskooi  

Welke type huisvestig is er voor opfokkonijnen? Welzijnskooi, Opfokkooi  

Welke type huisvesting is er voor gespeende 
konijnen? 

Parkhuisvesting  

Type knaagmateriaal Knaaghout, Strobriketten  

Overige welzijnseisen konijnen Akkoord  

20.
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Inspectierapport Diergeneesmiddelen 

Inspectiegegevens 

Geïnspecteerde Berkvens V.O.F. NVWA Afdeling NVWA HH IH Afd Dier 
Adres Heieindseweg 6 Teamleider 
Postcode 5738CC Inspecteur 
Woonplaats MARIAHOUT Rapportnummer 101/20/0007 
KVK 171587050000 Datum rapport 03-02-2020

Inspectiebevindingen 

Datum inspectie? 03-10-2019

Naam aanspreekpunt? Dhr  

Totaal aantal aanwezige konijnen? 11000 

Totaal aantal aanwezige voedsters? 1400 

Aantal verschillende groepen voedsters? 2 

Gemiddeld aantal gespeende (vlees)konijnen per 
voedster? 

8 per worp 

Aantal worpen per voedster per jaar? 8 

Leeftijd in weken dat jongen vast voer krijgen? 2 

Leeftijd in weken bij spenen? 5 

Leeftijd in weken bij slacht? 11 

Om de hoeveel weken worden konijnen 
afgeleverd? 

3 

Geef een omschrijving van eventuele 
gezondheidsproblemen 

dikke buiken 

Naam dierenarts?  

Naam dierenartsenpraktijk?  

Wat is de DDD van dit bedrijf? 37 

Wordt voldaan aan de 1 op 1 relatie? ja 

Wordt voldaan aan het regelmatig bedrijfsbezoek? ja 

Wordt voldaan aan eisen BGP? ja 

Wordt voldaan aan eisen BBP? ja 

Wordt er AB verstrekt op individuele basis? nee 

Wordt AB via koppelbehandelingen verstrekt? ja, via water 

Welke dieren krijgen koppelbehandelingen? vleeskonijnen na spenen 

Worden de leidingen tussendoor gereinigd? ja 

Is bij koppelbehandelingen voldaan aan klinische 
inspectie? 

ja 

21.
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Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit 
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Zijn er aandoeningen die standaard voorkomen? nee  

Zijn er antibiotica geleverd middels cascade? ja  

Zijn de voorwaarden van de cascaderegeling 
nageleefd? 

ja  

Zijn de antibiotica voorgeschreven op basis van 
het formularium? 

ja  

Diervoederfabrikant voor gemedicineerd voer? nvt  

Vestigingsplaats diervoederfabrikant 
gemedicineerd voer? 

nvt  

Is er een aparte silo voor gemedicineerde voer? nee  

Hoe zorgt men ervoor dat alleen juiste dieren 
worden behandeld? 

nvt  

Zijn er van alle leveringen attesten aanwezig? ja  

Kloppen de gegevens op de attesten? ja  

Worden voedsters telkens mee behandeld? nee  

Worden alle behandelingen juist opgenomen in de 
administratie? 

ja  

Zijn de VKI‘s juist opgemaakt? ja  

Waarvan zijn monsters genomen? nestmateriaal, voer, water  

Wat zijn de nummers van de 
laboratoriumrapporten (relazen)? 

0101/031019/BE01, 0101/031019/BE02, 
0101/301019/BE03, 0101/031019/BE04, 
0101/031019/BE05, 0101/031019/BE06, 
0101/031019/BE07  

Wat is het nummer van het 
bemonsteringsrapport? 

BR/0101/031019/BE  

Zijn de laboratoriumrapporten en het 
bemonsteringsrapport als bijlage bijgevoegd? 

nee  

Opmerkingen over monstername? geen  

Vervolg onderzoek dierenarts? nee  

Afdoening inspectie akkoord  

Zijn er bijlage(n) bijgevoegd? nee  

 
 
 
Opmerkingen 
 
Opmerking inspecteur: 
geen 
 
Opmerking geïnspecteerde: 
geen 
 
 
Ondertekening 
 

21.
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Utrecht, 03-02-2020 
 
 
Dit document is geautomatiseerd opgemaakt en daarom niet ondertekend. 
 
 
 
Inspecteur:  

 
  
 
 
  

21.
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Inspectierapport 
welzijn konijnen 

Inspectiegegevens

Geïnspecteerde 
Adres 
Postcode 
Woonplaats 
KVK 
BRS-nummer 

NVWA Divisie NVWA HH IJ Afd Dier 
Teamleider 
Inspecteur 
2e Inspecteur 
Rapportnummer 2645/21/0124 
Datum rapport 19-11-2021

Inspectiebevindingen 

De inspectie had betrekking op Productiedieren 

Is de inspectie akkoord bij de algemene 
welzijnseisen huisvestings- en verzorgingsnormen 
voor dieren, onthouden nodige zorg, 
dierenmishandeling, ingrepen en vertoning van 
dieren? 

Ja 

Afdoening inspectie akkoord  

Afgeweken specifiek interventiebeleid Nee 

Datum inspectie 16-11-2021

Gesproken met Dhr.  

Bouwjaar stal 2010, 2008 

Aanleiding inspectie Specifiek project 

Konijnen aanwezig op het bedrijf Ja 

Is er een kooldioxide en ammoniakmeting 
uitgevoerd? 

Nee 

Wat is de temperatuur in de stal? 20 C 

Wat is de relatieve luchtvochtigheid in de stal? onbekend 

22.

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

-
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Opmerkingen 

Opmerking inspecteur: 
Geen 

Opmerking geïnspecteerde: 
Geen 

Ondertekening 

Utrecht, 19-11-2021 
 
 
Dit document is geautomatiseerd opgemaakt en daarom niet ondertekend. 
 
 
 
Ambtenaar NVWA:  

 
 
  

Huisvesting en afleidingsmateriaal Akkoord  

Welke type huisvesting is er voor voedsters? Welzijnskooi  

Welke type huisvestig is er voor opfokkonijnen? Opfokkooi  

Welke type huisvesting is er voor gespeende 
konijnen? 

Parkhuisvesting  

Type knaagmateriaal Knaaghout, Strobriketten  

Overige welzijnseisen konijnen Akkoord  

22.
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Inspectierapport 
welzijn konijnen 

Inspectiegegevens

Geïnspecteerde 

Adres 
Postcode 
Woonplaats 
KVK 
BRS-nummer 

NVWA Divisie NVWA HH IJ Afd Dier 
Teamleider 
Inspecteur 
2e Inspecteur 
Rapportnummer 491/22/0001 
Datum rapport 17-01-2022

Inspectiebevindingen 

De inspectie had betrekking op Productiedieren 

Is de inspectie akkoord bij de algemene 
welzijnseisen huisvestings- en verzorgingsnormen 
voor dieren, onthouden nodige zorg, 
dierenmishandeling, ingrepen en vertoning van 
dieren? 

Ja 

Afdoening inspectie akkoord  

Afgeweken specifiek interventiebeleid Nee 

Datum inspectie 11-08-2021

Gesproken met eigenaar  

Bouwjaar stal stal 1: 2014, stal 2: 2006, stal 3: 1976, stal 4: 
1976, stal 5: 1967  

Aanleiding inspectie Specifiek project 

Konijnen aanwezig op het bedrijf Ja 

Is er een kooldioxide en ammoniakmeting 
uitgevoerd? 

Nee 

Wat is de temperatuur in de stal? stal 1: 22, stal 2: 22, stal 3: 23, stal 4: 23, stal 5: 
22.  

Wat is de relatieve luchtvochtigheid in de stal? niet gemeten 

23.

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

-
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Opmerkingen 

Opmerking inspecteur: 
Inspectie uitgevoerd en gerapporteerd door  en . 

Opmerking geïnspecteerde: 
geen 

Ondertekening 

Utrecht, 17-01-2022 
 
 
Dit document is geautomatiseerd opgemaakt en daarom niet ondertekend. 
 
 
 
Ambtenaar NVWA:  

 
 
  

Huisvesting en afleidingsmateriaal Akkoord  

Welke type huisvesting is er voor voedsters? Welzijnskooi  

Welke type huisvestig is er voor opfokkonijnen? Welzijnskooi  

Welke type huisvesting is er voor gespeende 
konijnen? 

Welzijnskooi, Parkhuisvesting  

Type knaagmateriaal Knaaghout  

Overige welzijnseisen konijnen Akkoord  

23.
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Inspectierapport Diergeneesmiddelen 

Inspectiegegevens 

Geïnspecteerde Maatschap Lavrijsen en 
Bruurs 

NVWA Afdeling NVWA HH IH Afd Dier 

Adres ‘t Holland 4 Teamleider 
Postcode 5541PK Inspecteur 
Woonplaats REUSEL Rapportnummer 101/19/0074 
KVK 172480360000 Datum rapport 20-11-2019

Inspectiebevindingen 

Datum inspectie? 14-11-2019

Naam aanspreekpunt? Dhr  (eigenaar) 

Totaal aantal aanwezige konijnen? 5650 

Totaal aantal aanwezige voedsters? 650 

Aantal verschillende groepen voedsters? 1 

Gemiddeld aantal gespeende (vlees)konijnen per 
voedster? 

9 

Aantal worpen per voedster per jaar? 8 

Leeftijd in weken dat jongen vast voer krijgen? 2 

Leeftijd in weken bij spenen? 5 

Leeftijd in weken bij slacht? 11 

Om de hoeveel weken worden konijnen 
afgeleverd? 

6 

Geef een omschrijving van eventuele 
gezondheidsproblemen 

Door infectie met VHD is het bedrijf dit voorjaar 
helemaal geruimd en opnieuw opgestart met 
nieuwe dieren. Hierdoor is het aantal voedsters 
650.  

Naam dierenarts?  

Naam dierenartsenpraktijk?  

Wat is de DDD van dit bedrijf? 2018: 13,19   2019: 12,36 

Wordt voldaan aan de 1 op 1 relatie? ja 

Wordt voldaan aan het regelmatig bedrijfsbezoek? ja 

Wordt voldaan aan eisen BGP? ja 

Wordt voldaan aan eisen BBP? ja 

Wordt er AB verstrekt op individuele basis? nee 

Wordt AB via koppelbehandelingen verstrekt? ja, via water 

Welke dieren krijgen koppelbehandelingen? vleeskonijnen na spenen 

24.
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Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
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Worden de leidingen tussendoor gereinigd? ja  

Is bij koppelbehandelingen voldaan aan klinische 
inspectie? 

ja  

Zijn er aandoeningen die standaard voorkomen? nee  

Zijn er antibiotica geleverd middels cascade? ja  

Zijn de voorwaarden van de cascaderegeling 
nageleefd? 

ja  

Zijn de antibiotica voorgeschreven op basis van 
het formularium? 

ja  

Diervoederfabrikant voor gemedicineerd voer? n.v.t.  

Vestigingsplaats diervoederfabrikant 
gemedicineerd voer? 

n.v.t.  

Is er een aparte silo voor gemedicineerde voer? ja  

Hoe zorgt men ervoor dat alleen juiste dieren 
worden behandeld? 

aparte voerlijn per afdeling  

Zijn er van alle leveringen attesten aanwezig? ja  

Kloppen de gegevens op de attesten? ja  

Worden voedsters telkens mee behandeld? nee  

Worden alle behandelingen juist opgenomen in de 
administratie? 

ja  

Zijn de VKI‘s juist opgemaakt? ja  

Waarvan zijn monsters genomen? voer, water  

Wat zijn de nummers van de 
laboratoriumrapporten (relazen)? 

0101/141119/LA01, 0101/141119/LA02, 
0101/141119/LA03, 0101/141119/LA04  

Wat is het nummer van het 
bemonsteringsrapport? 

BR/0101/141119/LA  

Zijn de laboratoriumrapporten en het 
bemonsteringsrapport als bijlage bijgevoegd? 

ja  

Opmerkingen over monstername? geen  

Vervolg onderzoek dierenarts? nee  

Afdoening inspectie akkoord  

Zijn er bijlage(n) bijgevoegd? ja  

Geef een omschrijving van de bijlagen, soort en 
aantal 

1 bemonsteringsrapport en 4 relazen  

 
 
 
Opmerkingen 
 
Opmerking inspecteur: 
geen 
 
Opmerking geïnspecteerde: 
geen 
 
 
Ondertekening 
 

24.



  pagina 3 van 3
  

Utrecht, 20-11-2019 
 
 
Dit document is geautomatiseerd opgemaakt en daarom niet ondertekend. 
 
 
 
Inspecteur:  

 
  
 
 
  

24.
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Inspectierapport 
welzijn konijnen 

Inspectiegegevens

Geïnspecteerde 
Adres 
Postcode 
Woonplaats 
KVK 
BRS-nummer 

NVWA Divisie NVWA HH IJ Afd Dier 
Teamleider 
Inspecteur 
2e Inspecteur 
Rapportnummer 9801/21/0005 
Datum rapport 19-08-2021

Inspectiebevindingen 

De inspectie had betrekking op Productiedieren 

Is de inspectie akkoord bij de algemene 
welzijnseisen huisvestings- en verzorgingsnormen 
voor dieren, onthouden nodige zorg, 
dierenmishandeling, ingrepen en vertoning van 
dieren? 

Ja 

Afdoening inspectie akkoord  

Afgeweken specifiek interventiebeleid Nee 

Datum inspectie 02-08-2021

Gesproken met Dhr.  

Bouwjaar stal 2015 

Aanleiding inspectie Specifiek project 

Konijnen aanwezig op het bedrijf Ja 

Is er een kooldioxide en ammoniakmeting 
uitgevoerd? 

Nee 

Wat is de temperatuur in de stal? onbekend 

Wat is de relatieve luchtvochtigheid in de stal? onbekend 

25.

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

-
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Opmerkingen 

Opmerking inspecteur: 
Geen opmerkingen 

Opmerking geïnspecteerde: 
Ik heb in februari en maart 2020 VHD in stal 2 gehad onder de gespeende konijnen, hierdoor hebben we 
uitval van rond de 30% gehad. Voor onze ogen gingen de jonge konijnen dood, hier was zelfs door de 
dierenarts niets tegen te doen. 

Ondertekening 

Utrecht, 19-08-2021 
 
 
Dit document is geautomatiseerd opgemaakt en daarom niet ondertekend. 
 
 
 
Ambtenaar NVWA:  

 
 
  

Huisvesting en afleidingsmateriaal Akkoord  

Welke type huisvesting is er voor voedsters? Welzijnskooi  

Welke type huisvestig is er voor opfokkonijnen? Opfokkooi  

Welke type huisvesting is er voor gespeende 
konijnen? 

Parkhuisvesting  

Type knaagmateriaal Knaaghout, Strobriketten  

Overige welzijnseisen konijnen Akkoord  

25.

-
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Inspectierapport Diergeneesmiddelen 

Inspectiegegevens 

Geïnspecteerde M.A.M. Boeren en A.E.G.
Boeren-Laurijssen

NVWA Afdeling NVWA HH IH Afd Dier 

Adres Molenstraat 18 Teamleider 
Postcode 5113GG Inspecteur 
Woonplaats ULICOTEN Rapportnummer 101/20/0004 
KVK 620485110000 Datum rapport 27-01-2020

Inspectiebevindingen 

Datum inspectie? 27-01-2020

Naam aanspreekpunt?  

Totaal aantal aanwezige konijnen? 8150 

Totaal aantal aanwezige voedsters? 1150 

Aantal verschillende groepen voedsters? 2 

Gemiddeld aantal gespeende (vlees)konijnen per 
voedster? 

8 

Aantal worpen per voedster per jaar? 7,8 

Leeftijd in weken dat jongen vast voer krijgen? 3 

Leeftijd in weken bij spenen? 5 

Leeftijd in weken bij slacht? 11 

Om de hoeveel weken worden konijnen 
afgeleverd? 

3 

Geef een omschrijving van eventuele 
gezondheidsproblemen 

coccidiose 

Naam dierenarts?  

Naam dierenartsenpraktijk?  

Wat is de DDD van dit bedrijf? 37,5  (2019) 

Wordt voldaan aan de 1 op 1 relatie? ja 

Wordt voldaan aan het regelmatig bedrijfsbezoek? ja 

Wordt voldaan aan eisen BGP? ja 

Wordt voldaan aan eisen BBP? ja 

Wordt er AB verstrekt op individuele basis? nee 

Wordt AB via koppelbehandelingen verstrekt? ja, via water 

Welke dieren krijgen koppelbehandelingen? vleeskonijnen na spenen 

Worden de leidingen tussendoor gereinigd? ja 

Is bij koppelbehandelingen voldaan aan klinische ja 

26.
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inspectie? 

Zijn er aandoeningen die standaard voorkomen? nee  

Zijn er antibiotica geleverd middels cascade? ja  

Zijn de voorwaarden van de cascaderegeling 
nageleefd? 

ja  

Zijn de antibiotica voorgeschreven op basis van 
het formularium? 

ja  

Diervoederfabrikant voor gemedicineerd voer?   

Vestigingsplaats diervoederfabrikant 
gemedicineerd voer? 

  

Is er een aparte silo voor gemedicineerde voer? ja  

Hoe zorgt men ervoor dat alleen juiste dieren 
worden behandeld? 

voedering met de hand  

Zijn er van alle leveringen attesten aanwezig? ja  

Kloppen de gegevens op de attesten? ja  

Worden voedsters telkens mee behandeld? nee  

Worden alle behandelingen juist opgenomen in de 
administratie? 

ja  

Zijn de VKI‘s juist opgemaakt? ja  

Waarvan zijn monsters genomen? nestmateriaal, voer, water  

Wat zijn de nummers van de 
laboratoriumrapporten (relazen)? 

0101/270120/BO1, 0101/270120/BO2, 
0101/270120/BO3, 0101/270120/BO4, 
0101/270120/BO5, 0101/270120/BO6, 
0101/270120/BO7  

Wat is het nummer van het 
bemonsteringsrapport? 

BR/0101/270120/BO  

Zijn de laboratoriumrapporten en het 
bemonsteringsrapport als bijlage bijgevoegd? 

ja  

Opmerkingen over monstername? Bedrijf doet meeaan een onderzoek. De helft van 
de vleeskonijnen krijgt voer met Sacox 
(coccidiostatica) de ander helft van de 
vleeskonijnen krijgen voer met Robenidine  

Vervolg onderzoek dierenarts? nee  

Afdoening inspectie akkoord  

Zijn er bijlage(n) bijgevoegd? ja  

Geef een omschrijving van de bijlagen, soort en 
aantal 

1 bemonsteringsrapport 7x laboratoriumrapport  

 
 
 
Opmerkingen 
 
Opmerking inspecteur: 
 
 
Opmerking geïnspecteerde: 
 
 
 
Ondertekening 
 

26.
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Utrecht, 27-01-2020 
 
 
Dit document is geautomatiseerd opgemaakt en daarom niet ondertekend. 
 
 
 
Inspecteur:  

 
  
 
 
  

26.
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 Bijlagenrapport intern L&N 

Inspectiegegevens

Geïnspecteerde M.A.M. Boeren en A.E.G. 
Boeren-Laurijssen 

Adres Molenstraat 18 
Postcode 5113GG 
Woonplaats ULICOTEN 

NVWA Afdeling NVWA HH IH Afd Dier 
Teamleider 
Inspecteur 
Rapportnummer 101/20/0005 

Bijlagen behorende bij rapport 
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26.

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



Team 

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

Postbus 43006, 3540 AA Utrecht 
Tel: 088-2233333 
Fax: 088-2233334 

: Pluimvee 2 
Teamleider 
Inspecteur NVWA 

Onderzoeksvraag : Antibiotica 
Monsters zijn genomen door : -PHM Vorstermans 
Datum monstername : 27-01-2020 

Houder 
Laurijssen 

Bemonsteringsrapport 
Diergeneesmiddelen 

: M.A.M . Boeren en A.EG. Boeren-

Adr-es : Molenstraat 18 
Woonplaats: Ulicoten 
UBN (Uniek Bedrijfs Nummer) : 1863978 

Toegediende diergeneesmiddelen (4 weken voor bemonstering): 

~ fhc,,,,,;/x ~ /?"/,~,,u,I,,~" 
~ /?1ut-t·•Jo, 6 ~Lu.>c 

m'-'I) /,A.. / J:J~ IA lA j G., ~ d. 

Verdere bijzonderheden: 

Relaas nummer Soort monster Secu-bagnummer Secu-bagnummer 
monster contramonster 

. 
0101/270120/BO I Lvu. +en .~7 IJS /1~/i .~}/?S-171 

0101/270120/BO 2 tv~ d ,rf) ,_.,J-c ~ , :. t. l !t /3J/6. , ~ro 9ólrS6 
0101/270120/BO J t/t>.,l<l ~Sû <tó ~ '1 l> ~,·11 Cró/2 ,._- .:, 

0101/270120/BO t., wuk» -iso .9ó 1_ 2. t., lJ6 .C--1ó t, ? 7 

0101/270120/BO S. Î/Y"'~ l)ó !!Jt; /, n Á' ~jo Clt', t ~ C 
0101/270120/BO 6 l/0,PII/. .1 'S o 9o t;·ei-; .1so flo stfl 
0101/270120/BO ":J i. ,,,.J.... ... 15'0 ~(>Ç"~C-i ?. V 5 Ç 4 '1- I 
0101 /270120/BO ~ 

0101 /270120/BO / 
0101 /270120/BO / 
0101 /270120/BO ,,.,--, 
0101 /270120/BO ~ 

0101 /270120/BO ~ 

0101/270120/BO ___..--
0101/270120/80 

,.,,.,,__-~· 
0101/270120/BO 

26. 

1 van 2 



In onderstaand overzicht staan de monsters vermeld die vervallen zijn en de bijbehorende reden. 

Relaasnummer Reden 

Kopie van dit bemonsteringsrapport heb ik wel verstrekt aan: 

Hiervan heb ik dit bemonsteringsrapport op ambtseed opgemaakt, te Ul icoten , op 27-01-2020. 

De inspecteur van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, 

Handtekening 

Voor gezien door geînspecteerde: 

aam aeïnsoecteerde. ___ _ 

26. 

2van 2 



t itel Laboratoriumra ort Watermonster 
code L&N03 DGM 52 Def. versie 2.0 in an sdatum 01 -01-2018 a . 1 van 1 

Nederlandse Voedsel
en Warenautoriteit 
Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkw al iteit 

Postbus 43006, 3540 AA Utrecht 
Tel: 088-2233333 
Fax: 088-2233334 

Team : Pluimvee 2 
Teamleider 
Ambtenaar NVWA 

Laboratoriumrapport 
DRIN KWATERM ONSfER 

Controle nummer : 
Controle datum : 27-01-2020 
Laboratoriumrapport nr.: 0101/270120/BO / 
Behorende bij proces-verbaal nr: 

(niet invullen controle-ambtenaar) 
letter: nummer: 
ontvangen (datum): 

Op maandag, 27 januari 2020, omstreeks //, (JO uur en later heb ik, 
_____ ambtenaar van de Nederlandse Voedsel - en Waren autoriteit tevens toezichthouder als 
bedoeld in artikel 5:1 1 van de Algemene Wet Bestuursrecht, op zorgvuldige wijze een monster in 
tweevoud genomen van DRINKWATER, afkomstig uit: 

Salnummer: / 
Afdeling: 2 
Hoknummer: 7-. O 1.. 
Monster genomen (plaats) : . 
Bestemd voor diersoort: 
De hoeveelheid monstermateriaal in elke 
monsterverpakking bedraag t tenminste 50 ml. 

Het eindmonster (in tweevoud) is verpakt , in 
secubags, voorzien van uniek nummer: 

Monster : ~ 2 / 3Ç 188 
Contramonster : 3 Z 1.3 5 I ~ I 

Op maandag 27 januari 2020 is het monster naar het Wageningen Food S:lfety Research te 
Wageningen gebracht, met het verzoek het monster te onderzoeken op de aanwezigheid van : 

* Antibiotica 

Hiervan heb ik dit laboratoriumrapport op ambtseed opgemaakt , te _ , op 27 januari 2020. 

De ambtenaar van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, 

Verzoek de uitslag te zenden aan: 
de contactpersonen van de NVWA, Diergeneesmiddelen. 

26. 



26. 
r-:-----:------ir:--:------:----------------------------------, 
t itel Laboratoriumra ort 
code L&N03 DGM 53 Oef.versie 2.0 in an sdatum 01-01-2018 a . 1 van 1 

Nederlandse Voedsel
en Warenautoriteit 
Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit 

Postbus 43006, 3540 AA Utrecht 
Tel : 088-2233333 
Fax: 088-2233334 

Team : Pluimvee2. ___ _ 

Teamleider 
Ambtenaar NVWA 

Laboratoriumrapport 

Controle nummer : 
Controle datum : 11-11-2019 
Laboratoriumrapport nr.: 0101/111119/80 1... 
Behorende bij prooes-verbaal nr: 

(niet invullen controle-ambtenaar) 
letter: nummer: 
ontvangen (datum): 

Op maandag, 11 november 2019, omst reeks 11 . , t> uur en later heb ik. ,_ _____________ _,
1 

ambtenaar van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit tevens toezichthouder als 
bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene Wet Bestuursrecht, op zorgvuldige wijze een monster in 
tweevoud genomen van : Nestmateriaal 

Naam/omschrijving : Nestmateriaal 

Het monstermateriaal is voldoende groot en 
representat ief. 

Het monster is verpakt, in een 
secubag, voorzien van uniek nummer: 

Monster 3 2 13 '>tÓ 1 

C.Ontramonster: 15 o jo "S l> 

Op maandag 11 november 2019 is het monster naar het Wageningen Food Safety Research te 
Wagen ingen gebracht, met het verzoek het monster te onderzoeken op ,de aanw ezigheid van : 

• Antibiotica 

Hiervan heb ik dit laboratoriumrapport op ambtseed opgemaakt, te .._ __ , op 11 november 2019. 

De ambtenaar van de Nederlandse Voedsel- en Waren autoriteit, 

Verzoek de uitslag te zenden aan: 
de contactpersonen van de NVWA, Diergeneesmiddelen. 

"' 



titel Laboratoriumra ort Voermonster 
code L&N03 DGM 15 Oef. versie 2.0 in an sdatum 01-01-2018 a . 1 van 1 

Nederlandse Voedsel
en Warenautoriteit 
Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit 

Postbus 43006, 3540 AA Utrecht 
Tel : 088-2233333 
Fax: 088-2233334 

Team : Pluimvee 2 
Teamleider 
Ambtenaar NVWA 

Laboratorium rapport 
VOERM ON STER 

Diergeneesmiddelen 

Controle nummer : 
Controle datum : 27-01-2020 
Laboratoriumrapport nr.: 0101/270120/BO .S 
Behorende bij proces-verbaal nr: 

· (niet invullen controle-ambtenaar) 
letter: nummer: 
ontvangen (datum): 

26. 

Op maandag, 27 januari 2020, omstreeks /t 6{ uur en later heb ik, 
___________ __, 

ambtenaar van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit tevens toezichthouder als 
bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene Wet Bestuursrecht, op zorgvuldige wijze een monster in 
tweevoud genomen van een VOEDERMIDD8-; 

Naam van het voeder: Fv < e 5--0; 
Bestemd voor diersoort: 11<> ev<? ~i( • 

Monster genomen uit: vo~u 0u"e.. 

9alnummer : / 
Afdelingsnummer: 1... 
Hoknummer: 2..c.J""l. 

Het eindmonster (in tweevoud) is verpakt, in 
secubags, voorzien van uniek nummer: 

Monster 3 'S O go 6 '1 IJ 

Contramonster : 3 ç 0 ~ 0 6 S" ~ 

Op maandag 27 januari 2020 is het monster naar het Wageningen Food Safety Research te 
Wageningen gebracht, met het verzoek het monster te onderzoeken op de aanwezigheid van: 

• Antibiotica 

Hiervan heb ik dit laboratoriumrapport op ambtseed opg~maakt, te ..__'"'6111· op 27 januari 2020 
De ambtenaar van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, 

Verzoek de uitslag te zenden aan: 
de contactpersonen van de NVWA, Diergeneesmiddelen. 



titel Laboratoriumra ort watermonster 
code L&N03 DGM 52 Def. versie 2.0 in an sdatum 01-01-2018 a . 1 van 1 

Nederlandse Voedsel
en Warenautoriteit 
Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit 

Postbus 43006, 3540 AA Utrecht 
Tel: 088-2233333 
Fax: 088-2233334 

Te,am : Auimvee 2 
Teamleider 
Ambtenaar NVWA 

Labo rato ri u m rapport 
DRIN KW ATERM ON STER 

Controle nummer : 
Controle datum : 27-01-2020 
Laboratoriumrapport nr.: 0101/270120/BO 't 
Behorende bij proces-verbaal nr: 

(niet invullen controle-ambtenaar) 
letter: nummer:· 
ontvangen (datum): 

26. 

Of) maandag, 27 januari 2020, omstreeks //, .1(> uur en later heb ik, ____________ ..., 
_____ ambtenaar van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit tevens toezichthouder als 
bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene Wet Bestuursrecht , op zorgvuldige wijze een monster in 
tweevoud genomen van DRINKWATER, afkomstig uit: 

Salnummer: 1 
Afdeling: 2 '1 
Hoknummer: 2..). 
Monster genomen (plaats): c/u., ,,f."' fiH ( 
Bestemd voor diersoort: 1,1/.,.,s .ivvr;,,,.. 
De hoeveelheid monstermateriaal in ~ke 
monsterverpakking bedraagt tenminste 50 ml. 

Het eindmonster (in tweevoud } is verpakt, in 
secubags, voorzien van uniek nummer: 

Monster : ~ 3fö ..90 62. '1 
O>ntramonster: ~5 o !j 6 b S l. 

Op maandag 27 januari 2020 is het monster naar het Wageningen Food Safety Research te 
Wageningen gebracht, met het verzoek het monster te onderzoeken op de aanwezigheid van: 

* Antibiotica 

Hiervan heb ik dit laboratoriumrapport op ambtseed opgemaakt, te 

De ambtenaar van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, 

,· 

h 
. • • - j 1 
..... - ....... --------

Verzoek de uitslag te zenden aan: 
de contactpersonen van de NVWA, Diergeneesmiddelen. 

, op 27 januari 2020. 



titel Laboratorlumra ort Voermonster 
code L&N03 DGM 15 Def. versie 2.0 in an sdatum 01-01-2018 a . 1 van 1 

· Nederlandse Voedsel
en Warenautoriteit 
M inisterie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit 

Postbus 43006, 3540 AA Utrecht 
Tel: 088-2233333 
Fax: 088-2233334 

Team : Pluimvee2 
Teamleider 
Ambtenaar NVWA 

Laboratoriumrapport 
VOERM ON STER 

Diergeneesmiddelen 

Controle nummer : 
Controle datum : 27-01-2020 
Laboratoriumrapport nr. : 0101/270120/BO 5 
Behorende bij proces-verbaal nr: 

(niet invullen controle-ambtenaar) 
letter: nummer: 
ontvangen (datum): 

Op maandag, 27 januari 2020, omstreeks /1 .2.._r uur en later heb ik, ----ambtenaar van de Nederlandse Voedsel- en Warenautorite1it tevens toezichthouder als 
bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene Wet Bestuursrecht, op zorgvuldige wijze een monster in 
tweevoud genomen van een VOEDERMIDD8-; 

Naam van het voeder : / 
Bestemd voor diersoort : 1/ /-l! ~s f u~ f"' 
Monster genomen uit : vtJ..P lt!.lu ~ 

Salnummer: ~ 
Afdelingsnummer : 2. '1 
Hoknummer : 2..1 

Het eind monster (in tweevoud) is verpakt , in 
secubags, voorzien van uniek nummer: 

Monster 15"ó fJó 60~ 
O>ntramonster : ~ S"V j o b, 6 

Op maandag 27 januari 2020 is het monster naar het Wagen ingen Food Safety Research te 
Wageningen gebracht , met het verzoek het monster te onderzoeken op de aanwezigheid van: 

* Antibiotica 

Hiervan heb ik dit laboratoriumrapport op ambtseed opgemaakt, te..,__....;;...., op 27 januari 2020 
De amb__tenaar van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, 

Verzoek de uitslag te zenden aan : 
de con tactpersonen van de NVWA, Diergeneesmiddelen. 

26. 



t itel Laboratoriumra ort Voermonster 
code L&N03 DGM 15 Def. versie 2.0 in an sdatum 01-01-2018 a . 1 van 1 

Nederlandse Voedse.1-
en Warenautoriteit 
Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit 

Postbus 43006, 3540 AA Utrecht 
Tel: 088-2233333 
Fax: 088-2233334 

Team : Pluimvee 2 
Teamleider 
Ambtenaar NVWA 

Laboratoriumrapport 
VOERM ON STER 

Diergeneesm iddele11 

Controle nummer : 
Controle datum : 27-01-2020 
Laboratoriumrapport nr.: 0101/270120/BO 06 
Behorende bij proces-verbaal nr: 

(niet invullen controle-ambtenaar) 
letter: nummer: 
ontvangen·(datum): 

26. 

Op maandag, 27 januari 2020, omstreeks //. Ju uur en later heb ik, --------------' _____ ____.ambtenaar van de NederlandseVoedsel- en Warenautoritei t tevens toezichthouder als 
bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene Wet Bestuursrecht, op zorgvuld1ige wijze een monster in 
tweevoud genomen van een VOEDERMIDDB.; 

Naam van het voeder : 
Bestemd voor diersoort : 1/ f.e "$ L() vr .5 .... 
Monster genomen uit : vt.><tt.Lt., f 
Salnummer : 3 
Afdelingsnummer : 2 <-, 
Hoknummer : 

Bke monsterver 

Het eindmonster (in tweevoud) is verpakt, in 
secubags, voorzien van uniek nummer: 

Monster : 35 6 ':16 '.i fl'> 
Contramonster : 35"09(.I ç s;. 

Op maandag 27 januari 2020 is het monster naar het Wagen ingen Food S:lfety Research te 
Wageningen gebracht, met het verzoek het monster te onderzoeken op de aanwezigheid van: 

• Antibiotica 

Hiervan heb ik dit laboratoriumrapport op ambtseed opgemaakt, te- op 27 januari 2020 
De ambtenaar van de Nederlandse Voedsel- en Waren autoriteit, 

Verzoek de ui tslag te zenden aan : 
de contactpersonen van de NVWA, Diergeneesmiddelen. 



titel Laboratoriumra ort Watermonster 
code L&N03 DGM 52 Oef. versie 2.0 in an sdatum 01-01- 2018 a . 1 van 1 

Nederlandse Voedsel
en Warenautoriteit 
Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit 

Postbus 43006, 3540 AA Utrecht 
Tel: 088-2233333 
Fax: 088-2233334 

Team : Pluimvee 2 
Teamleider 
Ambtenaar NVWA 

Laboratoriumrapport 
DRJNKWATERM ONSTER 

Controle nummer : 
Controle datum · : 27-01-2020 
Laboratoriumrapport nr.: 0101/270120/BO C> 7 
Behorende bij proces-verbaal nr: 

(niet invullen controle-ambtenaar) 
letter: nummer: 
ontvangen (datum): 

Op maandag, 27 januari 2020, omstreeks /1. '10 uur en later heb ik, 
ambtenaar van de Nederlandse Voedsel- en WarenautoriteH tevens toezichthouder als 

bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene Wet Bestuursrecht , op zorgvuldige wijze een monster in 
tweevoud genomen van DRINKWATER, afkomstig uit: 

Salnummer: ~ 

Afdeling: 2. I 
Hoknummer: f'-, /. 
Monster genomen (plaats): / ,v, /?,~_ · 
Bestemd voor diersoort : ///~ ~.J lr:n•1:; ..., 
De hoeveelheid monstermateriaal in elke 
monsterverpakking bedraagt tenminste 50 ml. 

Het eindmonster (in tweevoud) is verpakt, in 
secubags, voorzien van uniek nummer: 

Monster ~ S ó ~ O 5 ~ «.1 

Contramonster : ~ l / S Ç '-, l I 

Op maandag 27 januari 2020 is het monster naar het Wagen ingen Food Safety Research te 
Wageningen gebracht , met het verzoek het monster te onderzoeken op de aanwezigheid van: 

* Antibiotica 

Hiervan heb ik dit laboratoriumrapport op ambtseed opgemaakt, te 

De ambtenaar van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, 

Verzoek de uitslag te zenden aan: 
de contactpersonen van de NVWA, Diergeneesmiddelen. 

, op 27 januari 2020. 

26. 



NVWA Welzijn konijnen  versie 05-07-2016 Rapport 2645/21/0126. Pag. 1. 

Inspectierapport 
welzijn konijnen 

Inspectiegegevens

Geïnspecteerde 
Adres 
Postcode 
Woonplaats 
KVK 
BRS-nummer 

NVWA Divisie NVWA HH IJ Afd Dier 
Teamleider 
Inspecteur 
2e Inspecteur 
Rapportnummer 2645/21/0126 
Datum rapport 24-11-2021

Inspectiebevindingen 

De inspectie had betrekking op Productiedieren 

Is de inspectie akkoord bij de algemene 
welzijnseisen huisvestings- en verzorgingsnormen 
voor dieren, onthouden nodige zorg, 
dierenmishandeling, ingrepen en vertoning van 
dieren? 

Ja 

Afdoening inspectie akkoord  

Afgeweken specifiek interventiebeleid Nee 

Datum inspectie 23-11-2021

Gesproken met Dhr.  

Bouwjaar stal 2008 

Aanleiding inspectie Specifiek project 

Konijnen aanwezig op het bedrijf Ja 

Is er een kooldioxide en ammoniakmeting 
uitgevoerd? 

Nee 

Wat is de temperatuur in de stal? Voedsters 23 C en vleeskonijnen 25 C 

Wat is de relatieve luchtvochtigheid in de stal? niet bekend 

27.

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

-



NVWA Welzijn konijnen Versie 05-07-2016   Rapport 2645/21/0126. Pag. 2. 

 
 

Opmerkingen 

Opmerking inspecteur: 
geen 

Opmerking geïnspecteerde: 
geen 

Ondertekening 

Utrecht, 24-11-2021 
 
 
Dit document is geautomatiseerd opgemaakt en daarom niet ondertekend. 
 
 
 
Ambtenaar NVWA:  

 
 
  

Huisvesting en afleidingsmateriaal Akkoord  

Welke type huisvesting is er voor voedsters? Welzijnshok (open bovenkant)  

Welke type huisvestig is er voor opfokkonijnen? Opfokkooi  

Welke type huisvesting is er voor gespeende 
konijnen? 

Parkhuisvesting  

Type knaagmateriaal Knaaghout, Strobriketten  

Overige welzijnseisen konijnen Akkoord  

27.

-



NVWA Welzijn konijnen  versie 05-07-2016 Rapport 491/22/0005. Pag. 1. 

Inspectierapport 
welzijn konijnen 

Inspectiegegevens

Geïnspecteerde 
Adres 
Postcode 
Woonplaats 
KVK 
BRS-nummer 

NVWA Divisie NVWA HH IJ Afd Dier 
Teamleider 
Inspecteur 
2e Inspecteur 
Rapportnummer 491/22/0005 
Datum rapport 25-02-2022

Inspectiebevindingen 

De inspectie had betrekking op Productiedieren 

Is de inspectie akkoord bij de algemene 
welzijnseisen huisvestings- en verzorgingsnormen 
voor dieren, onthouden nodige zorg, 
dierenmishandeling, ingrepen en vertoning van 
dieren? 

Ja 

Afdoening inspectie akkoord  

Afgeweken specifiek interventiebeleid Nee 

Datum inspectie 08-02-2022

Gesproken met Dhr.  

Bouwjaar stal 1991, 1997, 1900 

Aanleiding inspectie Specifiek project 

Konijnen aanwezig op het bedrijf Ja 

Is er een kooldioxide en ammoniakmeting 
uitgevoerd? 

Nee 

Wat is de temperatuur in de stal? Temperatuur in de stallen tussen 19 en 21 graden. 

Wat is de relatieve luchtvochtigheid in de stal? Wordt niet gemeten in de stallen. 

28.

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

-



NVWA Welzijn konijnen Versie 05-07-2016   Rapport 491/22/0005. Pag. 2. 

 
 

Opmerkingen 

Opmerking inspecteur: 
Geen 

Opmerking geïnspecteerde: 
Geen 

Ondertekening 

Utrecht, 25-02-2022 
 
 
Dit document is geautomatiseerd opgemaakt en daarom niet ondertekend. 
 
 
 
Ambtenaar NVWA:  

 
 
  

Huisvesting en afleidingsmateriaal Akkoord  

Welke type huisvesting is er voor voedsters? Welzijnskooi  

Welke type huisvestig is er voor opfokkonijnen? Opfokkooi  

Welke type huisvesting is er voor gespeende 
konijnen? 

Parkhuisvesting  

Type knaagmateriaal Hooi, Knaaghout  

Overige welzijnseisen konijnen Akkoord  

28.

-



NVWA Welzijn konijnen  versie 05-07-2016 Rapport 491/22/0003. Pag. 1. 

Inspectierapport 
welzijn konijnen 

Inspectiegegevens

Geïnspecteerde 

Adres 
Postcode 
Woonplaats 
KVK 
BRS-nummer 

NVWA Divisie NVWA HH IJ Afd Dier 
Teamleider 
Inspecteur 
2e Inspecteur 
Rapportnummer 491/22/0003 
Datum rapport 25-02-2022

Inspectiebevindingen 

De inspectie had betrekking op Productiedieren 

Is de inspectie akkoord bij de algemene 
welzijnseisen huisvestings- en verzorgingsnormen 
voor dieren, onthouden nodige zorg, 
dierenmishandeling, ingrepen en vertoning van 
dieren? 

Ja 

Afdoening inspectie akkoord  

Afgeweken specifiek interventiebeleid Nee 

Datum inspectie 21-01-2022

Gesproken met Mevr.  

Bouwjaar stal 2016/2017 

Aanleiding inspectie Specifiek project 

Konijnen aanwezig op het bedrijf Ja 

Is er een kooldioxide en ammoniakmeting 
uitgevoerd? 

Nee 

Wat is de temperatuur in de stal? stal 1 22,5 graden en stal 2 20,3 graden 

Wat is de relatieve luchtvochtigheid in de stal? Onbekend 

29.

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

-



NVWA Welzijn konijnen Versie 05-07-2016   Rapport 491/22/0003. Pag. 2. 

 
 

Opmerkingen 

Opmerking inspecteur: 
Geen 

Opmerking geïnspecteerde: 
Geen 

Ondertekening 

Utrecht, 25-02-2022 
 
 
Dit document is geautomatiseerd opgemaakt en daarom niet ondertekend. 
 
 
 
Ambtenaar NVWA:  

 
 
  

Huisvesting en afleidingsmateriaal Akkoord  

Welke type huisvesting is er voor voedsters? Welzijnskooi  

Welke type huisvestig is er voor opfokkonijnen? Welzijnskooi, Opfokkooi  

Welke type huisvesting is er voor gespeende 
konijnen? 

Welzijnskooi  

Type knaagmateriaal Knaaghout, Strobriketten  

Overige welzijnseisen konijnen Akkoord  

29.

-




