


Inspectie   

Datum 

20-10-2021 

Onze referentie 

154743/119145/   
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Referentie: 159692/123294/  

 

 
 

4) Overtredend bedrijf/onderneming: 

Naam bedrijf:         

Rechtsvorm:         

Vestigingsadres:        

Postcode en vestigingsplaats:   

Gemeente van vestiging:    

Inschrijvingsnummer KvK:    

Relatienummer:         

 

5) Overtreder: 

Naam:            

Voornamen:          

Geboortedatum:        

Geboorteplaats:        

Geboorteland:         

Nationaliteit:         

Woonadres:          

Postcode en woonplaats:     

Woongemeente:        

Land:            

 

6) Overtredend bedrijf/onderneming: 

Naam bedrijf:         

Rechtsvorm:         

Vestigingsadres:        

Postcode en vestigingsplaats:   

Gemeente van vestiging:     

Inschrijvingsnummer KvK:    

Relatienummer:         

 
 

 

Aantal pagina:    CCCCC 

 

Sluiting dossier:   CCCC januari 2021
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Onderzoeksnummer NVWA: 163763 

Rapportnummer:      127220 

 

Onze referentie: 163763/127220/  

 

RAPPORT VAN BEVINDINGEN hercontrole 
 

Ondergetekenden, inspecteurs   en  , respectievelijk met 

toezichthoudernummers  (  en toezichthoudernummer  ), 

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

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

bestuursrecht, aangewezen voor het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij 

of krachtens de wettelijke voorschriften waarvan het toezicht op de naleving is opgedragen 

aan de NVWA, berichten u het volgende:  

 

Aanleiding: 

Dit rapport van bevindingen is opgesteld naar aanleiding van een inspectie in het kader van 

Welzijn - hercontrole.  

  

Locatie: 

      , zijnde bedrijfs- en 

woonlocatie. 

 

Hercontrole en historie: 

Ja, van toepassing. 

10 oktober 2019, herstelbrief met referentie 154792/119199/19847; 

27 januari 2020, Last onder bestuursdwang ter voorkoming van herhaling, 

zaaknummer 201903798, n.a.v. controle 10 december 2019, rapport van bevindingen nr. 

156050/120255/  

27 januari 2020, Last onder dwangsom, zaaknummer 201903797, n.a.v. controle 10 

december 2019, rapport van bevindingen nr. 156050/120255/  

20 mei 2020, Voornemen Last onder bestuursdwang, zaaknummer 202001057, n.a.v. 

controle d.d. 14 en 22 april 2020, verwoord in Rapport van bevindingen 

158984/122661/  

20 mei 2020, Niet Voldaan aan last onder bestuursdwang ter voorkoming van 

herhaling (geen bestuursdwang uitgevoerd), zaaknummer 201903798, n.a.v. 

controle 27 januari 2020. 

10 december 2020, Uitstelbiref, zaaknummer 201903798, betreffende aanleveren 

voerplan. Dit is opgenomen in het aangeleverde koeKompas 15-12-2020. 

 

Vanuit google maps is een luchtfoto 2019 van het bedrijf van  in dit rapport van 

bevindingen opgenomen, zoals in voorgaande rapportage. De bedrijfssituatie is niet gewijzigd. 

 

Plattegrond overzicht woon- bedrijfslocatie bedrijf . Foto via knipprogramma vanuit 

Google maps, jaar 2019. 
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                                                       Ligboxenstal         Grote nieuwe stierenstal     

           Paardenstal        Oude stierenstal    

Opslag kuil 

 

Voorbereiding: 

Zoals ook in voorgaande rapportages zijn in dit rapport van bevindingen de geregistreerde 

gegevens, geregistreerd bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

opgenomen. Op de bedrijfslocatie zijn een 4-tal relatienummers geregistreerd met eveneens 

elk een Uniek Bedrijfs Nummer (UBN), te weten: 

Relatienummer   T.n.v.      UBN-nummer 

 

Onder drie UBN-nummers staan runderen en schapen geregistreerd waarop dit rapport van 

bevindingen betrekking heeft. De runderen worden door de dierhouders gehouden in de stallen 

zoals hierboven in kader opgenomen. De voornoemde dierhouders zijn allen betrokken bij het 

houden en verzorgen van de gehouden dieren. 

 

 Ter voorbereiding op de controle, dieraantallen en registratie, had ik, inspecteur , op 

30 november 2020 het identificatie en registratie systeem rund, beheert door de Rijksdienst 

voor ondernemend Nederland (RVO) van het Ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, betreffende de UBN-

nummers van voornoemde bedrijfslocatie, geraadpleegd. Hiertoe heb ik, inspecteur , 
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Referentie: 159692/123294/ . 

 

 
 

een stallijst van voornoemde UBN-nummers, opgevraagd en uitgedraaid. Deze stallijsten had 

ik, inspecteur  ten behoeve van de controle meegenomen. 

 

Op deze stallijsten lazen wij, inspecteurs en , dat op de UBN-nummers de 

volgende aantallen dieren geregistreerd stonden, te weten: 

 

UBN-nummer  aantal runderen  aantal schapen aantal geiten naam 

228         0        0     

  99         0                      0      

    7      133        0     

    0         0                     0      

 

Hercontrole 23 juni 2020. 

Aan dierhouders, hiervoor genoemd, zijnde  een 

Last onder bestuursdwang ter voorkoming van herhaling onder zaaknummer 201903798, In de 

opgelegde last zijn maatregelen opgenomen, o.a. te weten: 

 

LOB 201903798: 

 

Maatregel 3:  U moet ervoor zorgen dat uw dieren een toereikende hoeveelheid en voor de 

soort en leeftijd geschikt voer krijgen. Gezien de situatie op uw bedrijf moet u, 

in samenspraak met een veevoederspecialist en/of dierenarts, een plan 

omtrent de voeding van uw dieren opstellen. 

  

 Dit betekent dat u de overtreding van artikel 1.7 onder e van het Besluit 

houders van dieren moet opheffen en opgeheven moet houden. Veel dieren op 

uw bedrijf hebben groeiachterstand en/ verkeren in een schrale conditie. Op 

grond van voornoemd artikel moet u daarom, in samespraak met een 

veevoederspecialist en/of dierenarts, een plan omtrent de voeding van uw 

dieren opstellen. In dit plan moet zij  opgenomen welke afspraken rondom de 

voeding zijn gemaakt en met wie deze afspraken zijn gemaakt. Inspecteurs 

voeren op een later moment een inspectie uit om te beoordelen om de door u 

verstrekte voeding is en of de conditie van uw dieren verbeterd. Dit plan dient 

u binnen 3 weken, na dagtekening van deze brief, naar ons op te sturen. Dit 

kan worden aangeleverd via de e-mail: teammaatregelen1lnv@nvwa.nl of per 

post naar het adres: NVWA, divisie Juridische zaken, Postbus 43006, 3540 AA 

Utrecht. 

Maatregel niet of niet afdoende nageleefd. 

 

Betreffende deze maatregel is het voerplan, in de vorm van het KoeKompas d.d. 15 december 

2020 opgesteld en per e-mail aan de NVWA Juridische zaken, door dierenartsarts 

 van dierenartsenpraktijk  dierenartsen, aangeleverd. Dit was na de 

controle d.d. 1 december 2020. 

 

Naar aanleiding van het hiervoor gerelateerde hebben wij, inspecteur en ,  

vergezeld van dierenarts , werkzaam als toezichthouden dierenarts bij de 

NVWA, op dinsdag 01 december 2020 een hercontrole uitgevoerd. Op dinsdag 1 december 

2020, omstreeks 12.30 uur bevonden wij ons op het veebedrijf van dierhouders voornoemd, 

gelegen aan de , gemeente   

Op genoemde tijd en plaats ontmoetten wij bij de woning de ons bekende en de ons in onze 

functie kennende dierhouder . Wij, inspecteurs  en , hebben 

dierhouder  van het doel van onze komst in kennis gesteld, zijnde een hercontrole.  

Opmerking inspecteurs; i.v.m. de corona zijn de RIVM-maateregelen in acht genomen.  

 

11.



 

 

 

 

Referentie: 159692/123294/  

 

 
 

Alvorens wij het veebedrijf hebben betreden, hebben wij ons voorzien van een wegwerpoverall 

en schone en ontsmette laarzen. 

 

Vervolgens hebben wij, inspecteurs en , alsmede dierarts NVWA 

 in bijzijn van dierhouder alle dieren gecontroleerd. 

 

Ligboxenstal: 

Bij controle van de runderen, melkkoeien, in de ligboxenstal zagen wij dat de runderen 

beschikten over voer en drinkwater. Ten tijde van de controle waren de runderen gevoerd.  

Wij zagen dat de voedingsconditie van de runderen acceptabel was. Ook zagen wij dat de 

klauwgezondheid was verbeterd, immers veel minder runderen met klauwproblemen. Er liepen 

nog wel enkele kreupele runderen in de kudde. 

 

Oude stierenstal: 

Wij, inspecteurs , alsmede dierenarts , zagen dat de in deze 

oude stierenstal gehuisvest runderen over voer en drinkwater beschikten en over een juiste 

voedingsconditie beschikten. 

 

Paardenstal:  

In de paardenstal waren runderen en schapen gehuisvest. De dieren beschikten over voer en 

drinkwater en verkeerden in een juist voedingsconditie. Bij de schapen zagen wij enkele 

schrale dieren. 

 

Grote nieuwe stierenstal: 

In de stal zagen wij vleesstieren en de kalveren gehuisvest. Wij zagen dat de gehouden dieren 

beschikten over een schone en hygiënische huisvesting. Wij zagen bij de jonge kalveren een te 

schrale voedingsconditie. De kalveren worden na de melkvoeding op circa 3 maanden leeftijd 

enkel gevoerd met ruwvoer. Hierdoor ontstaat een eiwit tekort bij het jongvee, waardoor de 

kalveren zich niet voldoende kunnen ontwikkelen. Jongvee dient bijgevoerd te worden met 

eiwitrijk jongvee- c.q. kalverbrok. Wij zagen dat de kalveren dof in het haarkleed zaten en bij 

meerdere kalveren zagen dikke buiken. Dit zijn tekenen van eiwittekort.  

 

Paarden: 

Bij controle van de 2 pony’s zagen wij, inspecteurs  dat de pony’s bekapt 

waren. Wij zagen dat de pony’s hierdoor betere gang hadden, beter liepen. 

 

Controle melkleverantie: 

In het melktanklokaal zagen wij, inspecteurs  op de registratiekaart 

melkleveranties de geleverde hoeveelheden melk geregistreerd, staan. Wij zagen dat de 

melkleveranties de laatste periode dalende was. Per leverantie zagen wij tussen de 1.400 en 

1.800 kg geregistreerd staan. Dierhouder  gaf aan dat per dag circa 200 liter melk aan 

de jongste kalveren werd gevoerd en derhalve niet geregistreerd als leverantie. Van de 

registratiekaart is een foto gemaakt en opgenomen in dit rapport van bevindingen. 

 

Controle veevoedervoorraden: 

Bij controle van de veevoedervoorraden constateerden wij, inspecteurs  

dat de veevoedersilo’s voor het krachtvoer voor zowel de melkrunderen als de stieren leeg 

waren. Dierhouder  gaf aan dat 140 balen kuil waren gekocht en wekelijks een een 

aantal werden gehaald. Wij zagen dat er nog snijmaiskuil en graskuil aanwezig was, doch niet 

voldoende voor de gehele stalperiode.  deelde mede er voeraardappelen en 

persvezelpulp was aangekocht en wekelijks geleverd zou worden. Die dag zou 25 – tot 30 ton 

voeraardappelen geleverd worden. 
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Divisie: Inspectie 

Afdeling: NVWA HH IH Afd Dier 

Team: NVWA HH IH Tm Noord Dierenwelzijn Landbouw 

Teamleider: 

Inspecteur(s): 

 

  

  

Dit rapport van bevindingen is bestemd voor de Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit, Team Bestuurlijke Maatregelen. 
 

Onderzoeksnummer NVWA:  163674 

Rapportnummer:  127134 

 

1) Overtredend bedrijf/onderneming: 

Naam bedrijf:         

Rechtsvorm:         

Vestigingsadres:        

Postcode en vestigingsplaats:   

Gemeente van vestiging:    

Inschrijvingsnummer KvK:    

 

2) Overtreder: 

Naam:    

Voornamen:    

Geboortedatum:    

Geboorteplaats:    

Geboorteland:    

Nationaliteit:    

Woonadres:    

Postcode en Woonplaats:     

Woongemeente:    

Land:    

BSN:    

 

3) Overtreder: 

Naam:   

Voornamen:   

Geboortedatum:   

Geboorteplaats:   

Geboorteland:   

Nationaliteit:   

Woonadres:   

Postcode en Woonplaats:     

Woongemeente:   

Land:   

BSN:             
 

 
 

 
 
 
 

14.



  

 

 

 Pagina 2 van 3 
 

Artikel overtreding : Artikel 2.1, lid 1 en artikel 2.2, lid 8 van de Wet 
dieren. 

Omschrijving overtreding : Het bij runderen veroorzaken van pijn of letsel dan 
wel de gezondheid of het welzijn van runderen 

benadelen door, o.a. het niet beschikken over een 
hygiënische huisvesting bij  runderen en het niet 
tijdig raadplegen van een dierenarts en de adviezen 
van de dierenarts opvolgen. 

 
Artikel overtreding : Artikel 1.7, onder d van het Besluit houders van 

dieren. 

Omschrijving overtreding : Het huisvesten van runderen onder onvoldoende 
hygiënische omstandigheden.  

 
Artikel overtreding : Artikel 1.7 onder c van het Besluit houders van 

dieren. 
Omschrijving overtreding           : Een rund dat ziek of gewond lijkt niet direct op 

passende wijze verzorgen.  
 
Artikel overtreding : Artikel 2.4 lid 4 van het Besluit houders van dieren. 
Omschrijving overtreding           : Een ziek of gewond rund niet zo nodig afzonderen in 

een passend onderkomen. 
 
Artikel overtreding : Artikel 2.4 lid 5 van het Besluit houders van dieren. 

Omschrijving overtreding           : Het niet zo spoedig  mogelijk raadplegen van een 
dierenarts wanneer de zorg geen verbetering in de 
toestand van het dier brengt.  

 
Artikel overtreding : Artikel 1.8 lid 2 van het Besluit houders van dieren 

Omschrijving overtreding : Behuizing, waaronder begrepen de vloer, waarin 
runderen verblijven zijn niet op zodanige wijze 

onderhouden dat bij de runderen geen letsel of pijn 
wordt veroorzaakt en bevatten geen scherpe randen 
of uitsteeksels waaraan de runderen zich kunnen 
verwonden. 

 
Artikel overtreding : Artikel 2.4, onder a en artikel 1.7 onder a en b van 

het Besluit houders van dieren. 
Omschrijving overtreding          :  De dieren worden niet verzorgd door voldoende 

personen met de nodige kennis, vaardigheden en 
vakbekwaamheid. 

 
Artikel overtreding : Artikel 1.28 lid 1 en 2 van het Besluit houders van 

dieren. 

Omschrijving overtreding           : Het niet handelen naar de adviezen vermeld in het 
Koekompas en Plan van aanpak m.b.t. onder nadere 

de kalversterfte. 

 

 
Datum vaststellen overtreding : 13 januari 2021 

Tijdstip vaststellen overtreding : vanaf 09.45 uur 
Plaats vaststellen overtreding :  
 
Datum opmerking overtreder : 13 januari 2021 
Datum dagtekening rapport : 19 januari 2021 
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Aantal bijlagen bij rapport : -6- 
Soorten bijlagen  :  Foto’s 

  :  Diergeneeskundige verklaring  
  :  Koekompas en het Plan van aanpak kalversterfte 
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Onze referentie: 163674/127134/  

 

RAPPORT VAN BEVINDINGEN 
 

Op woensdag 13 januari 2021, omstreeks 09.45 uur, stelden wij,  en  

, beiden werkzaam als ambtenaar bij de Nederlandse Voedsel- en 

Warenautoriteit, hierna te noemen NVWA, van het Ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit, werkzaam binnen de Directie Handhaven, Divisie Inspectie, Afdeling 

Dier, Team Dierenwelzijn Noord, gevestigd Lubeckplein 34 te 8017 JS Zwolle, op grond 

van artikel van artikel 8.1 van de Wet dieren, bij artikel 2a van het Besluit aanwijzing 

toezichthouders Wet dieren aangewezen als toezichthouder, een (her)controle in op 

bovenstaand bedrijf.  

 

Aanleiding: 

Dit rapport van bevindingen is opgesteld naar aanleiding van een inspectie (6081882) 

in het kader van Dierenwelzijn - hercontrole. 

De hercontrole heeft plaatsgevonden op de besluiten met zaaknummers LOB tvvh 

202003220, LOD tvvh 202001478 en LOD 202002562 

 

De in de Last onder Bestuursdwang tvvh 202003220 genoemde maatregel staat 

hieronder vermeld: 

 
Maatregel 1: u moet ervoor zorgen dat u overeenkomstig het 
bedrijfsgezondheidsplan/Koekompas en het bedrijfsbehandelplan 

handelt dat in overleg met u is opgesteld. 
  
Hiertoe bent u verplicht op grond van artikel 1.28, lid 2, van het Besluit houders 
van dieren.  
Dit betekent dat u:  

- moet handelen overeenkomstig het Koekompas (opgesteld op 7 december 
2020)/bedrijfsgezondheidsplan, het bedrijfsbehandelplan, het plan van 
aanpak ten behoeve van het reduceren van de kalversterfte op uw bedrijf 
(opgesteld op 9 december 2020) en de hieraan gerelateerde adviezen van 
uw praktiserend dierenarts;  

- ervoor moet zorgen dat de kalversterfte op uw bedrijf drastisch afneemt;  

- herhaling van de overtreding moet voorkomen.  
 
Begunstigingstermijn  

U moet per direct handelen overeenkomstig het 

Koekompas/bedrijfsgezondheidsplan, het bedrijfsbehandelplan, het plan van 

aanpak ten behoeve van het reduceren van de kalversterfte op uw bedrijf en de 

hieraan gerelateerde adviezen van uw praktiserend dierenarts. Vervolgens mag 

u de overtreding niet nogmaals begaan. 

 

Maatregel niet akkoord. 

 

 

De in de Last onder Bestuursdwang tvvh 202001478 genoemde maatregelen staan 

hieronder vermeld: 

 
Maatregel 1: u moet ervoor zorgen dat een dier een toereikende 
behuizing heeft onder voldoende hygiënische omstandigheden. 
 

14.



  

 

 

 Pagina 2 van 25 
 

Hiertoe bent u verplicht op grond van artikel 1.7, onder d, van het Besluit 
houders van dieren. 
 
Dit betekent dat u:  

- ervoor moet zorgen dat al uw dieren over een schone, droge en 
comfortabele ligplaats en een hygiënische huisvesting kunnen beschikken; 

- ervoor moet zorgen dat al uw dieren over een toereikende huisvesting 
moeten kunnen beschikken. Dit betekent dat de runderen die te groot zijn 
voor de ligboxen moeten worden verplaatst naar een geschikte 
huisvesting;   

- herhaling van de overtreding moet voorkomen voor alle dieren die u op al 

uw locaties houdt.    
 

Begunstigingstermijn  
U moet deze maatregel binnen 2 dagen, na dagtekening van deze last, nemen. 
 
Toelichting vastgestelde overtreding 

Op de Deel werden aan de linkerkant respectievelijk 13 en 12 stuks jongvee 
gehuisvest. Vooral in het eerste hok waren de runderen te groot voor de 
ligboxen. De runderen gingen op de roosters liggen of half in de ligboxen en 
lagen dan met de kont op de roostervloer. De inspecteurs stelden vast dat 
deze runderen niet passend werden gehuisvest. Tevens was de roostervloer 
bevuild met natte mest. De dieren werden gehouden in onhygiënische 
omstandigheden.  

 
In de ligboxenstal bij de melkkoeien was de hygiëne onvoldoende. Tijdens de 
controle waren de looppaden bij de melkrobots aan de rechterkant van de stal 
sterk bevuild met een dikke laag dunne mest. Op en rondom de melkrobots 
was veel opgedroogde en dunne mest aanwezig. De melkrobots en de ruimte 

tussen de robots waren bevuild met mest en melkresten. 
 

Hieruit blijkt dat u handelt in strijd met artikel 1.7, onder d, van het Besluit 
houders van dieren. 
 

Maatregel niet akkoord. 
 
Maatregel 2: u moet ervoor zorgen dat een dier dat ziek of gewond 

lijkt onmiddellijk op passende wijze wordt verzorgd. Wanneer deze 
zorg geen verbetering in de toestand van het dier brengt, moet u 
ervoor zorgen dat er zo spoedig mogelijk een dierenarts wordt 
geraadpleegd en het behandelplan wordt uitgevoerd. 
 
Maatregel 3: u moet ervoor zorgen dat een ziek of gewond dier wordt 
afgezonderd in een passend onderkomen, dat zo nodig is voorzien van 

droog strooisel. 
 

Hiertoe bent u verplicht op grond van artikel 1.7, onder c, artikel 2.4, lid 4, en 
artikel 2.4, lid 5, van het Besluit houders van dieren. 
 
Dit betekent dat u:  

- ervoor moet zorgen dat u zieke en gewonde dieren geen nodige verzorging 

onthoudt en direct op passende wijze verzorgt; 
- ervoor moet zorgen dat er tijdig een dierenarts wordt ingeschakeld voor 

zieke en/of gewonde dieren en het behandelplan van de dierenarts wordt 
uitgevoerd; 

- ervoor moet zorgen dat zieke en gewonde dieren worden afgezonderd in 
een passend onderkomen; ziekenboeg. Een passende huisvesting betreft 

een plek waar zieke en/of gewonde dieren kunnen worden afgezonderd 
van de overige dieren, zodat zij rustig kunnen liggen, eten en drinken. Op 
deze wijze kunnen ze beter herstellen en niet verstoten of verdrongen 
worden door andere dieren; 
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- herhaling van de overtredingen moet voorkomen voor alle dieren die u op 
al uw locaties houdt.    

 
Begunstigingstermijn  

U moet deze maatregelen in stand houden. 

 

Maatregel 2 niet akkoord. 

 

De in de Last onder Dwangsom 202002562 genoemde maatregelen staan hieronder 

vermeld: 

 
Maatregel 1: u moet ervoor zorgen dat een kalf ouder dan 8 weken niet 
in een eenlingbox wordt gehuisvest.  

 
Hiertoe bent u verplicht op grond van artikel 2.32, lid 1, van het Besluit houders 
van dieren.  
 

Dit betekent dat u:  
- ervoor moet zorgen dat kalveren ouder dan 8 weken niet worden gehuisvest 

in een eenlingbox;  
- herhaling van de overtreding moet voorkomen voor alle kalveren die u houdt.  

 
Begunstigingstermijn  

U moet deze maatregel binnen 1 dag, na dagtekening van de definitieve  
last, nemen.  
 

Maatregel akkoord. 
 
Maatregel 2: u moet ervoor zorgen in een eenlingbox maar één kalf 

wordt gehuisvest. 
  

Hiertoe bent u verplicht op grond van artikel 2.33, lid 1, van het Besluit houders 
van dieren. 
  
Dit betekent dat u:  
- ervoor moet zorgen dat per eenlingbox één kalf wordt gehuisvest;  
- herhaling van de overtreding moet voorkomen voor alle kalveren die u houdt.  

 

Begunstigingstermijn  
U moet deze maatregel binnen 1 dag, na dagtekening van de definitieve  

last, nemen. 

 

Maatregel akkoord. 

 

Op woensdag 13 januari 2021, omstreeks 09.45 uur bevonden wij, toezichthouders 

en , ons op het bedrijf van  

 

 

Daar troffen wij op het erf voor de Deel  en later  

en  

 

Wij werden daarbij vergezeld door toezichthoudend dierenarts .  

 is tevens werkzaam bij de NVWA binnen de Directie Handhaven, Divisie 

Inspectie, Afdeling Dier, Team Dierenwelzijn Noord. 

 

Bijlage 1: De bevindingen van  zijn vastgelegd in een veterinaire verklaring 

welke als bijlage 1 bij dit rapport van bevindingen is gevoegd. 
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doodgeboortes en sterftes op het bedrijf van  Daarnaast heb 

ik een Rendac-overzicht opgevraagd over de periode 01-12-2020 tot 12-01-2021. 

Ik zag dat er gedurende de periode van 10-11-2020 tot 12-01-2021 12 geboortes 

waren geregistreerd en waren er 15 doodgeboortes geregistreerd. Daarnaast zag ik 

dat er 6 sterftes van kalveren geboren na 10 november 2020 waren geregistreerd. 

Op het Rendac-overzicht zag ik dat er nog 8 nuka’s (pasgeboren kalf in de leeftijd van 

0 tot 24 uur) waren gemeld bij Rendac. Dit zijn dode kalveren die niet geregistreerd 

zijn geweest en die ook niet als “doodgeboortes” met een moederdier geregistreerd 

zijn in het I&R systeem voor runderen 

Vanaf 10 november 2020 zijn er 12 geboortes geregistreerd + 15 doodgeboortes en 8 

nuka’s zijn totaal 35 geboortes. Hiervan zijn er 15 + 6 + 8= 29 gestorven.  

Dit betekend dat 83% van de geboren kalveren zijn gestorven. 

 

Op een later moment heb ik, toezichthouder , een berekening gemaakt over 

de periode sinds de laatste controle op 01 december 2020 tot 13 januari 2021. 

Sinds de laatste controle op 1 december 2020 zijn 28 kalveren geboren waarvan 26 

dood zijn gegaan. 

Dit betekend dat 93% van de geboren kalveren zijn gestorven. 
 

In de  eenlingboxen en in de strohokken op de Deel werden  kalveren gehuisvest. 

Wij zagen dat deze kalveren wel de beschikking hadden over een voldoende schone, 

droge en hygiënische ligplaats en huisvesting. 

 

Tijdens mijn controle door de stallen bleek dat de droge koeien wel apart gehuisvest 

werden in de ligboxenstal bij het jongvee.  

Wij zagen dat de eind vorig jaar gerealiseerde afkalfstal sinds de laatste controle op 01 

december 2020 niet of nauwelijks meer was gebruikt.  

 

Door de nog steeds zeer hoge kalversterfte is het voor mij vrij aannemelijk dat de 

koeien meestal nog kalveren in de ligboxenstal tussen de andere (droge)koeien en niet 

in een afkalfstal met schoon en droog stro zoals ook is aangegeven in het Koekompas 

van de praktiserend dierenarts en dat er niet gehandeld wordt naar het Plan van 

Aanpak kalversterfte dat op 09 december 2020 is opgemaakt door de praktiserend 

dierenarts  

 

In de eenlingboxjes op de deel lagen 3 kalveren die niet voorzien waren van een 

oormerk. Wij zagen dat een kalf  in een boxjes lag met een deken over zich heen. Wij 

zagen dat er een zeer zwak roodbont kalf in een andere eenlingbox lag. Wij zagen dat 

dit kalf zeer zwak en mager was. Wij zagen dat dit kalf niet zelfstandig kon gaan 

staan. Wij zagen dat dit kalf helemaal onder de opgedroogde mest zat, wat erop duidt 

dat dit kalf tussen de andere koeien op de roostervloer is geboren. Wij zagen dat er in 

een andere eenlingbox nog een kalf lag zonder merken. Wij zagen dat dit kalf dik in 

het stro was gepakt. Wij zagen dat dit kalf dood was en helemaal onder de 

opgedroogde mest zat.  

Wij zagen dat er voorin de stal direct bij de ingang een kalf lag, voorzien van merken 

 die slap was en waar een bloedige diarree vanaf kwam. 

 

 gaf aan dat het roodbonte kalf te vroeg was geboren tussen de andere 

droge koeien. Hij gaf aan dat dit vanmorgen wel gestaan en gedronken had. Ook gaf 

hij aan dat dit kalf behandeld was met Halocur.  

Tijdens de controle werd ons de bus Halocur getoond. Wij zagen dat er ongeveer 

100ml van verbruikt was. Wij zagen dat het een bus van 980ml betrof en dat er 

bovenuit het smalle gedeelte iets verbruikt was. Volgens de voorschriften moet een 

kalf vanaf de eerste dag en dan 7 dagen lang behandeld worden met 2 ml Halocur per 

10 kg lichaamsgewicht. Kalveren wegen normaal tussen de 40 en 50 kg bij de 
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geboorte. Dus per dag moet er gemiddeld 9 ml per kalf verbruikt worden, dit 7 dagen 

lang komt neer op 63 ml per kalf. Wij zagen dat er dus voor ongeveer 1,5 kalf was 

verbruikt. 

De aanwezige bus Halocur was op 2 december 2020 verstrekt door  

 

In de periode van 2-12-2020 tot datum controle zijn er 8 geboortes geregistreerd in 

het I&R systeem voor dieren. Van deze kalveren zijn er 5 gestorven. De 8 kalveren 

hebben respectievelijk het volgende aantal dagen geleefd of zijn nog steeds in leven: 

) 40 dagen,  36 dagen, ) 34 dagen, (  9 dagen, (  17 

dagen, ( ) 15 dagen, ( ) 4 dagen en ( ) 2 dagen. Er had dus minimaal 6 x 

7 dagen + 4 dagen + 2 dagen= 48 dagen x 9 ml= 482 ml verbruikt moeten zijn. 

Wij zagen dat de bus niet bijna half leeg was.  De pas geboren kalveren worden dus 

niet volgens het Plan van Aanpak kalversterfte behandeld. 

Bijlage 2: Bovengenoemde bevindingen zijn vastgelegd op foto en zijn als bijlage 2 bij dit rapport 

van bevindingen gevoegd. 

 

Volgens  was er al een afspraak met  

 om het bedrijf van  te bezoeken op 

donderdag 14 januari 2021 voor het scannen op drachtigheid van de koeien. 

 

Bijlage 3: De “Koekompas” en het Plan van aanpak kalversterfte zijn als bijlage 3 bij dit rapport 

van bevindingen gevoegd. 

 

Ten aanzien van het volgende overtreden artikel hebben wij, toezichthouders 

en ,  de volgende bevindingen vastgesteld: 

Artikel 1.7, onder d van het Besluit houders van dieren. (Hygiëne) 

 

In de ligboxenstal bij de melkkoeien was de hygiëne onvoldoende. Wij zagen dat 

tijdens controle de looppaden tussen de dichte vloeren achter het voerhek en tussen 

de boxen  en bij de melkrobots sterk bevuild waren met een dikke laag dunne mest. 

Wij zagen dat er op en rondom de melkrobots veel opgedroogde en dunne mest 

aanwezig was. Ik zag dat de melkrobots en de ruimte tussen de robots bevuild waren 

met mest en melkresten. 

Wij zagen dat er veel natte mest en urine in de ligboxen aanwezig was waarin de 

koeien moesten liggen. Ik zag dat de ligplaatsen zeer ongelijk waren. Wij zagen dat er 

grote hopen strooisel en diepe gaten op de ligplaatsen aanwezig waren. 

 

Op de Deel: 

Tijdens controle werden er kalveren en jongvee gehouden op de deel. De jongste 

kalveren werden in 2 strohokken gehouden en de oudere  kalveren/jongvee in hokken 

met ligboxen en een roostervloer. 

Deze runderen waren in een normale conditie en hadden de beschikking over voer, 

water. Wij zagen dat deze runderen in de hokken met roostervoer en ligboxen niet de 

beschikking hadden over een schone, droge en hygiënische ligplaats en huisvesting. 

Wij zagen dat de strohokken wel waren ingestrooid met een ruime hoeveelheid schoon 

en droog stro. De roostervloeren waren bevuild met natte mest. 

 

Bijlage 4: Bovengenoemde bevindingen zijn vastgelegd op foto en zijn als bijlage 4 bij dit rapport 

van bevindingen gevoegd. 

 

Ten aanzien van de volgende overtreden artikelen hebben wij, 

toezichthouders   de volgende bevindingen vastgesteld: 

Artikel 1.7 onder c van het Besluit houders van dieren. 

Artikel 2.4 lid 4 van het Besluit houders van dieren. 
Artikel 2.4 lid 5 van het Besluit houders van dieren. 
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Ligboxenstal: 

In de ligboxenstal werden ongeveer 210 melkkoeien gehouden. 

Wij zagen dat de meeste koeien in een normale tot te ruime conditie waren.  

 

Wij zagen dat de meeste koeien in een redelijke tot normale conditie waren. Wij zagen 

dat enkele koeien te mager waren.  

Wij zagen dat er veel koeien in meer of mindere mate kreupel waren. Wij zagen dat 

enkele koeien die in de stal liepen zeer kreupel waren en een poot niet of nauwelijks 

belastten. Wij zagen veel koeien met verdikte/ontstoken onderpoten/klauwen. Onder 

andere de volgende runderen waren kreupel:  Halsband , 

 Halsband , Halsband  

 

Wij zagen dat enkele droge koeien en enkele stuks jongvee die in de jongveestal 

liepen (zeer) kreupel waren en een poot niet of nauwelijks belastten. Onder andere de 

volgende droge koeien en jongvee waren kreupel:  

 

 

Bovengenoemde runderen waren geen van allen afgezonderd en liepen tussen de 

andere melkgevende runderen. 

 

Bijlage 5: Bovengenoemde bevindingen zijn vastgelegd op foto en zijn als bijlage 5 bij dit rapport 

van bevindingen gevoegd. 

 

Dieren die vermagerd of ziek zijn (bijvoorbeeld ernstig kreupel) moeten een 

passende huisvesting, rantsoen en verzorging (eventueel behandeling 

volgens bedrijfsbehandelplan) krijgen. Wanneer dit geen verbetering geeft 

moet direct een dierenarts worden geconsulteerd om de dieren te laten 

onderzoeken en eventueel te behandelen. Onder passende huisvesting wordt 

verstaan dat deze dieren moeten worden afgezonderd van de overige dieren 

zodat zij rustig kunnen liggen, eten en drinken zodat ze beter kunnen 

herstellen en niet verstoten of verdrongen worden door andere dieren. 

 

Wanneer er geen verbetering in de situatie optreedt bij (ernstig) zieke dieren 

dient er een dierenarts geraadpleegd te worden.  

Wanneer de kalversterfte al langere tijd te hoog is dan dient er een dierenarts 

geraadpleegd te worden om de problemen te bespreken en dienen zijn 

adviezen opgevolgd te worden. 

Er is geregeld contact geweest met  de praktiserend dierenarts. De 

praktiserend dierenarts gaf ook aan dat droge koeien apart gehuisvest 

moeten worden, een aangepast rantsoen moeten krijgen en moeten kalveren 

in een schone afkalfstal met schoon en droog strooisel. Dit wordt ook 

aangegeven in het Bedrijfsgezondheidsplan. Uit voorgaande blijkt dat 

overtreder zich niet houdt aan de adviezen vermeld in het 

Bedrijfsgezondheidsplan. 

 

Ten aanzien van het volgende overtreden artikel hebben wij, toezichthouders 

  de volgende bevindingen vastgesteld:  

Artikel 1.8, lid 2 van het Besluit houders van dieren. (losliggende delen) 

In de jongveestal aan de linkerkant bij het jongvee zat een groot gat aan de rand  van 

de ligboxen tussen de roostervloer en de ligbox. Hierdoor was er een groot gat 

ontstaan met scherpe betonranden waaraan de runderen zich kunnen bezeren of 

verwonden. 

Wij zagen op de roostervloer bij de droge koeien een boxafscheiding met scherpe 

randen liggen waaraan de runderen zich kunnen bezeren of verwonden. Daarnaast 
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stonden meerdere boxafscheidingen bij de droge koeien scheef waardoor de voeten 

van de boxafscheidingen uitstaken. 

 

Bijlage 6: Bovengenoemde bevindingen zijn vastgelegd op foto en zijn als bijlage 6 bij dit rapport 

van bevindingen  gevoegd. 

 
1e Zienswijze   
Overtreder  “De dierenarts komt morgen hier voor het scannen van de koeien. Wij zullen 

hem dan ook naar dit kalf laten kijken. Het zwartbonte kalf dat dood is is 
geboren in de ligboxenstal tussen de melkkoeien. Toen ik ’s morgens in de 

stal kwam was er rumoer achter in de stal. Het bleek dat dit kalf door een 
andere koe in de mestput is gedrukt. Het kalf leefde toen nog. Ik heb hem 
er direct uitgehaald. Dit kalf is later gestorven. Als er maar een betere prijs 

werd betaald voor de kalveren dan gingen er ook niet zoveel dood.” 
 
Opmerkingen  
Toezichthouder:       “Tijdens de controle toonde  vak op agressieve toon zijn 

ongenoegen over de controle en opmerkingen die ik, maakte over 
geconstateerde omissies.    

Tijdens de controle werd mij,  meerdere keren gevraagd door  

 of ik wel diploma’s had, of ik een leeg hoofd had en dat hij 

zich goed kon voorstellen dat ik geen boer was geworden omdat ik nergens 

verstand van had. 

Toen omstreeks 10.30 uur de medewerker van  op 

het bedrijf aanwezig was werd nogmaals met veel verbale agressie duidelijk 

gemaakt dat zij de medewerker van  niet accepteerden en dit niet 

konden betalen. Ik moest van  telefonisch contact met de 

NVWA afd. TBM opnemen en mededelen dat zij geen medewerker van 

 op het bedrijf wilden hebben en niet konden betalen. 

Na enige tijd hebben wij samen met de   en de 

medewerker van  een rondgang over het bedrijf gemaakt. 

Om ongeveer 11.30 uur hebben wij het bedrijf verlaten. 

 

Om ongeveer 16.15 uur werden wij gebeld door . Hij deelde 

ons mede dat hij contact had gehad met de NVWA en daar te horen had 

gekregen dat wij de controle met maximaal 2 of 3 personen hadden mogen 

uitvoeren. 

Hij herhaalde ook nogmaals de woorden van zijn vrouw dat er iemand 

vermoord zou worden en dat  

heeft. Ze zou dan wel worden opgepakt maar dan zou ze binnen 

het uur weer vrij zijn. 

Wij hebben hem ook medegedeeld dat we de situatie van vanmorgen, de 

 

 

 Hierop gaf hij aan dat hij dat goed vond 

en dat wij deze gegevens zouden delen met de gemeente. 

Wij hebben contact gehad met ,  

,  van de gemeente en haar 

bovenstaande medegedeeld. Hierop gaf zij aan dat ze het binnen afdeling 

ging overleggen en dat er een bezoek zou worden gebracht aan de  

 
  

Tijdens de controle heb ik, inspecteur  overleg gehad met afd. TBM over de 

aangetroffen situatie. Aangezien wij ook niet hygiënische huisvesting van de dieren 

hebben aangetroffen is besloten om ook uitvoering van bestuursdwang te geven op 

het besluit LOB tvvh 2020201478 m.b.t. artikel 1.7 onder d van het Besluit houder van 

14.



  

 

 

 Pagina 9 van 25 
 

dieren. Zodat de medewerker van  ook is ingezet om de hygiëne in de stallen te 

verbeteren. 

 

Op donderdag 14 januari 2021 omstreeks 08.30 uur werd ik, , gebeld door de 

medewerker van  Hij deelde mij mede dat hij het bedrijf 

had verlaten omdat hij een zeer grote mond had gehad van . Hij gaf 

aan dat hij op soortelijke manier verbaal was toegesproken dan dat hij mij, , 

de dag ervoor op zeer agressieve manier toesprak. 

Later ontving ik,  een mail van  

 had aangegeven dat hij daar was om hen te ondersteunen en de 

situatie op het bedrijf te verbeteren. Dit werd eigenlijk niet gewaardeerd en iedereen is 

er op uit om hun kapot te maken.  

Allerlei bevolkingsgroepen werden aangehaald. En de beste man werd steeds kwader. 

Zoon kwam erbij en zei dat ik geen psychater hoefde te zijn. Heb gezegd dat ik er ben 

om te helpen maar als de wil er niet is gaat het over. Zoon liep kwaad weg, zodat ik 

heb bedankt voor de medewerking. 

 

Doordat de medewerker van  het bedrijf heeft verlaten was herstel op locatie 

niet mogelijk. In overleg met afd. TBM van de NVWA is besloten om uitvoering te 

geven aan de Last onder Bestuursdwang tvvh 202003220 en om de dieren mee te 

voeren en elders te huisvesten.  

 

Op donderdag 14 januari 2021 omstreeks 19.50 uur heb ik,  een brief in de 

brievenbus gedaan bij het bedrijf  en 

op de woonlocatie van .  

In deze brief stond onder andere vermeld dat er uitstel van uitvoering van 

Bestuursdwang wordt toegepast. Om omstreeks 17.00 uur had ik, , de 

betreffende brief al per mail toegestuurd van n op mailadres 

. Kort samengevat stond er in de brief dat de  

 tot maandag 18 januari 2021 de tijd heeft om zelf alle runderen van het 

bedrijf af te voeren. Gebeurd dit niet dan worden op dinsdag 19 januari 2021 alle nog 

aanwezige runderen door de NVWA bestuursrechtelijk meegevoerd en overgebracht 

naar een opslaghouder waar deze runderen worden verzorgd. 

 

Op donderdag 14 januari 2021 omstreeks om 17.51 uur had ik, , telefonisch 

contact met dhr.  handelaar van  Hij gaf aan dat hij was 

gebeld door  en in kennis was gesteld met de inhoud van de brief. 

Hij vroeg mij of er nog een oplossing was voor het vermelde. Hierop heb ik,  

hem doorverwezen naar de afd. TBM omdat ik hem hierin niet meer in kon informeren. 

 

Op vrijdag 15 januari 2021 omstreeks 12.30 uur heeft  telefonisch 

contact gehad met de afd. TBM van de NVWA.   

Tijdens dit gesprek begon  zelf van alles te vertellen en heeft TBM 

aangegeven dat als hij met TBM afspraken wou gaan maken dat hij dan door  

 aan moest worden gewezen als gemachtigde. Daarvoor heeft hij een zelf 

opgestelde machtiging laten tekenen door    

Vrijdagmorgen 15 januari 2021 hadden , de   en de 

boekhouder om de tafel hadden gezeten en zijn zij tot het volgende voorstel gekomen. 

 

Hij gaf aan dat hij, de boekhouden en later de  hadden ingezien dat 

doorgaan met het bedrijf geen zin meer heeft. Dit gezien de huidige situatie, zoals de 

financiële situatie waarin het bedrijf momenteel verkeerd en het perspectief dat het 

nog goedkomt met het bedrijf. 
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Bijlage 1: 

 

Naam                 :  , senior inspecteur NVWA  

    _____________________________________________________ 

Postadres    :  Catharijnesingel 59  

    _____________________________________________________ 

Vestigingsplaats :  3540 AA Utrecht 

    _____________________________________________________ 

 

toezichthoudend dierenarts bij de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit 

(NVWA) van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 

toezichthouder zoals omschreven in artikel 5:11 van de Algemene wet 

bestuursrecht, aangewezen om toezicht te houden op de naleving van het 

bepaalde bij of krachtens de Wet dieren, alsmede toezichthouder op grond 

van artikel 8.1 van de Wet dieren, zoals omschreven in artikel 2a van het 

Besluit aanwijzing toezichthouders Wet dieren, aangewezen om toezicht te 

houden op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet dieren, 

rapporteert het volgende:  

 

Op 13 januari 2021, omstreeks 09:45 uur, werden door mij beoordeeld: 

   

Soort dieren       : Runderen 

Aantal dieren (geschat)  :  292 volgens stallijst  

Ras/geslacht/leeftijd/kleur :  volwassen runderen, jongvee, kalveren 

mannelijk en vrouwelijk 

Identificatiecodes               : divers 

 

Gegevens omtrent de houder van dieren: 

 

Naam/adres/plaats           :  

       

       

Uniek bedrijfsnummer          :  

Locatie                               :  

 

Vraag 1 Beschrijf de omstandigheden waarin de dieren zich bevonden.  

Antwoord: 

 

De controle betrof een hercontrole. Van de inspecteur van de 

NVWA hoorde ik dat de kalversterfte de afgelopen maanden 

zeer hoog was, namelijk 93%, sinds de laatste controle op 1 

december 2020 zijn 28 kalveren geboren waarvan 26 dood zijn 

gegaan. 

Voor een uitgebreide beschrijving van de omstandigheden 

verwijs ik naar het bijhorende rapport van bevindingen. 

 

V E T E R I N A I R E    V E R K L A R I N G 
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Het bedrijf heeft een melkweigering i.v.m. te hoog kiem- en 

celgetal. 

 

De situatie op het bedrijf was ten opzichte van de vorige 

controle op 1 december 2020 bijna hetzelfde. 

 

Stal1 

Hierin bevond zich een ligboxenstal waarin jongvee gehouden 

werd, 2 strohokken met in totaal 4 kalveren en eenlingboxen 

waarin pasgeboren en jonge kalveren werden gehuisvest.  

Ik zag dat 3 eenlingboxen bezet waren met kalveren waarvan 

één pasgeboren kalf apathisch en zeer sloom was. Ik zag dat 

dit kalf diarree had, de achterkant was vervuild met dunne 

mest. 

Volgens de veehouder was dit kalf eergister geboren en bij de 

geboorte al zeer zwak. De veehouder gaf aan dat de kalveren 

met Halocur (middel tegen diarree veroorzaakt door 

Cryptosporidium parvum) behandeld waren, er was geen 

praktiserende dierenarts ingeroepen, omdat een dierenarts te 

veel geld kost in verhouding met de financiële waarde van een 

kalf. 

Een ander kalf lag dood in de eenlingbox. Volgens de 

veehouder was dit kalf in de mestput terecht gekomen. 

 

Stal2 

Hierin werd het melkvee gehouden. 

Deze ligboxenstal heeft een dichte vloer. De mest wordt 

middels een mestschuif van de vloer verwijderd. Ik zag dat de 

vloer rond de melkrobots en de overgangen waar de mestschuif 

niet komt vervuild waren met natte mest. Aan deze overgangen 

zijn de drinkwaterbakken voor de koeien. 

De hygiëne rond de melkrobots was onvoldoende, de vloer en 

de apparatuur van de melkrobots van vervuild met oude melk. 

Ik zag dat meerdere koeien kreupel of zeer gevoelig liepen 

veroorzaakt door een Mortellaro- infectie (bacteriële 

klauwinfectie).  

 

Stal3 

Dit is de oude ligboxenstal. Hierin werden aan de ene kant de 

droge koeien en aan de andere kant jongvee gehuisvest. 

Ik zag dat meerdere van de droge koeien en het jongvee 

kreupel liepen. 

Op de roostervloer bij de droge koeien lag een hek van een 

ligboxafscheiding, waaraan de koeien zich konden verwonden. 

Ik zag dat er een gat in de muur van de ligboxen zat bij het 

jongvee. Ook aan dit gat konden de runderen zich gaan 

verwonden. 

 

Achterin deze stal was een strohok dat als afkalfhok diende. 

Dit afkalfhok zag hetzelfde uit dan tijdens de controle op 1 

december 2020. Er waren geen dieren aanwezig in dit hok. 

Op de vraag of dit afkalfhok gebruikt werd antwoorde de 

veehouder met ja, maar hij gaf toe dat het laatste kalf 

(apathisch) in de ligboxenstal geboren werd. 

14.



  

 

 

 Pagina 13 van 25 
 

 

Vraag 2 In welke lichamelijke toestand heeft u de dieren aangetroffen? 

Antwoord: 1 ziek kalf aangetroffen: diarree, apathisch en sloom. 

Zeer hoge kalversterfte van 93% in de afgelopen tijd.  

Mortellaro infectie bij de melkkoeien: kreupele dieren. 

Ik heb enkele koeien met klauwproblemen opgeschreven : 

 

Melkvee: 

 

Identificatie rund Bevindingen 

Rechts achter kreupel 

Rechts achter kreupel 

Rechts achter kreupel 

Rechts achter kreupel 

Links achter kreupel 

Rechts voor kreupel 

Rechts achter kreupel 

Links achter kreupel, mager 

Rechts voor kreupel 

Rechts achter kreupel 

Rechts achter kreupel 

Rechts voor kreupel 

Rechts voor kreupel 

Rechts achter kreupel 

Links voor kreupel 

Rechts achter kreupel 

Rechts achter kreupel 

 

Droge koeien en jongvee: 

 

Identificatie rund Bevindingen 

Links achter kreupel 

Rechts achter kreupel 

Links achter kreupel 

Links achter kreupel 

Links achter kreupel 

Rechts achter kreupel, 

mager 

 

 

 

Vraag 3 Wanneer is de aangetroffen toestand naar uw mening 

ontstaan? 

Antwoord: De extreem hoge kalversterfte duurt al een langere periode 

voort. Ondanks opgelegde maatregelen zoals b.v. een plan van 

aanpak opgesteld met de praktiserende dierenarts, verbetert 

de situatie niet.  

De kalveren zijn vanaf de geboorte ziek en sterven vaak binnen 

enkele dagen. 

De Mortellaro infectie is al langere tijd aanwezig in de stal, 

maar sinds de laatste controle schijnt de infectie weer meer op 

te bloeien. Bij de controle op 1 december 2020 zijn mij niet zo 

veel kreupele dieren opgevallen. 
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Vraag 4 Waardoor is de aangetroffen toestand naar uw mening 

ontstaan? 

Antwoord: De adviezen van de praktiserende dierenarts, opgesteld in het 

plan van aanpak, worden door de veehouder niet aangenomen 

en uitgevoerd. 

De kalversterfte blijft veel te hoog. Daarom heeft TBM een 

medewerker van de agrarische bedrijfshulp ingeschakeld, die 

de veehouders hierin moest ondersteunen, echter is deze 

medewerker door de veehouder beledigd en weggestuurd. 

 

Vraag 5a Is de gezondheid en/of het welzijn van de dieren naar uw 

mening benadeeld? 

Antwoord: Ja, de gezondheid, omdat er zieke kalveren, een hoge sterfte, 

onhygiënische omstandigheden en een onveilige huisvesting 

aangetroffen werden.  

 

Ja, het welzijn is benadeeld omdat ingevolge artikel 1.3 van de 

Wet dieren wordt erkend dat dieren een ‘eigen’ waarde hebben. 

Het zijn wezens met gevoel. Welzijn omvat dus meer dan alleen 

de fysieke gezondheid (lichamelijke afwijkingen) van een dier.  

Alleen als aan de vijf vrijheden is voldaan krijgen de dieren de 

zorg die zij redelijkerwijs behoeven. Dieren moeten gevrijwaard 

zijn: 

 

1. van dorst en onjuiste voeding  

door de beschikbaarheid van vers water en geschikt voer kan 

een optimale basis gelegd worden voor de gezondheid en 

energiehuishouding. 

 

2. fysiek en fysiologisch (thermaal) ongerief  

door een geschikte (tochtvrij, goede temperatuur, en 

voldoende omvang) en veilige huisvesting te bieden, inclusief 

een comfortabele rust/schuilplaat. 

 

De hygiëne in de ligboxenstal bij het melkvee rond de 

melkrobots en de overgangen was ontoereikend. 

In stal 3 werd een onveilige huisvesting aangetroffen (hek op 

de roostervloer en een gat in de muur waarin de koeien konden 

trappen en zich verwonden).  

  

3. pijn, verwondingen en ziektes, 

door deze te voorkomen en wanneer ze toch optreden ze snel 

en adequaat te diagnosticeren en te behandelen. 

 

Er is 1 zieke kalf aangetroffen en een zeer hoge kalversterfte. 

De veehouder heeft niet op tijd adequaat gereageerd, om deze 

sterfte terug te brengen. 

Er zijn meerdere kreupele runderen aangetroffen, die op 

passende wijze werden behandeld. 

 

4. angst en chronische stress 

door een huisvesting en management te hanteren die angst en 

stress voorkomen, door een goede socialisatie om angst voor 

mensen in de toekomst te voorkomen. 
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5. en zijn daardoor zijn gevrijwaard van beperkingen in hun 

natuurlijk/normaal gedrag. 

door het aanbieden van een huisvestingssysteem waarin het 

dier zijn soortspecifieke behoeften (eten en drinken, 

bewegingsvrijheid, foerageergedrag, hygiëne /poetsgedrag, 

exploratiegedrag, contact met soortgenoten en dat de dieren 

overzicht hebben over de omgeving en dingen kunnen aan zien 

komen) kan vervullen. 

 

Doordat niet aan de voornoemde vrijheden is voldaan zijn de 

dieren beperkt in hun natuurlijke gedrag en is het welzijn 

benadeeld.  

 

Vraag 5 b Is er hierdoor sprake van vermijdbaar lijden? 

Antwoord: Ja, door op tijd de praktiserende dierenarts te raadplegen voor 

zieke dieren en om de oorzaak van de sterfte te bepalen, een 

goed afkalfmanagement te hanteren, te zorgen voor een 

hygiënische en veilige huisvesting had lijden vermeden kunnen 

worden. 

 

Vraag 6 Is - gelet op de toestand waarin de dieren werden aangetroffen 

- naar uw mening sprake van het onthouden van de nodige 

verzorging van de dieren? 

Antwoord: Volgens vaste jurisprudentie bestaat de zorg voor een dier uit 

de volgende vier aspecten: water, voer, huisvesting en 

medische zorg.  

Ten aanzien van de aspecten huisvesting en medische zorg is 

de veehouder in gebreke gebleven en is de nodige zorg 

onthouden.  

 

 

Vraag 7 Is er contact geweest met eigen praktiserend dierenarts en/of 

externen? Toelichting 

Antwoord: Nee, tijdens de controle niet.  

 

Vraag 8 Is er diergeneeskundige behandeling noodzakelijk en, zo ja, 

binnen welke termijn?  

Antwoord: Ja, het zieke kalf moeten behandeld werden door de 

praktiserende dierenarts. 

Ook moet het plan van aanpak opgesteld door de praktiserende 

dierenartsen uitgevoerd worden, om de kalversterfte terug te 

brengen. 

 

 

Vraag 9 Welke andere (niet diergeneeskundige) maatregelen dienen 

genomen te worden om het benadeelde welzijn van de dieren 

op te heffen?  

(Kan dierhouder dit zelf of is andere hulp noodzakelijk) 

 

- Zorgen voor een goede basis in de eerste levensfase van 

de kalveren, d.w.z. koeien laten afkalven in een schone 

afkalfstal, kalveren biest geven (voldoende kwaliteit en 
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hoeveelheid, vervolgens de kalveren in een schone 

eenlingbox huisvesten) 

- Het plan van aanpak die is opgesteld door de 

praktiserende dierenarts uitvoeren 

- Zorgen voor een goede hygiëne in de stal, dit is essentieel 

bij een Mortellaro infectie 

- Kreupele runderen adequaat behandelen en indien nodig 

apart huisvesten 

- Zorgen voor een veilige huisvesting zonder hekwerk en 

gaten waaraan de dieren zich kunnen verwonden 

 

 

Vraag 10 Acht u het noodzakelijk dat er dieren worden meegevoerd en 

opgeslagen in belang van de gezondheid/ het welzijn van de 

dieren? Zo ja, toelichten. 

Antwoord: In principe zouden de omissies op het bedrijf opgelost kunnen 

worden als de veehouder meewerkte. Echter is dit hier niet het 

geval. De medewerker van AB is weggestuurd door de 

veehouder en hij wil geen hulp of adviezen aannemen en 

opvolgen. Daarom is er geen zicht op herstel en moeten de 

runderen meegevoerd en opgeslagen worden. 

TBM geeft de veehouder de kans, om zelf zijn dieren af te 

voeren, anders worden ze meegevoerd en opgeslagen. 

 

 

Aldus naar waarheid opgemaakt 

 

Plaats en datum:                     Handtekening: 

Domicilie Utrecht, 14-01-2021 
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Bijlage 2: kalversterfte. 

Dood kalf in eenlingbox 
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Zwak roodbont kalf in eenlingbox 
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Bijlage 3: KoeKompas en Plan van aanpak kalversterfte 
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Bijlage 5: Kreupele runderen 
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Divisie: Inspectie 

Afdeling: NVWA HH IH Afd Dier 

Team: NVWA HH IH Tm Noord Dierenwelzijn Landbouw 

Teamleider: 

Inspecteur(s): 

 

  

Dit rapport van bevindingen is bestemd voor de Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit, Team Bestuurlijke Maatregelen. 
 

Onderzoeksnummer NVWA:  165695 

Rapportnummer:  129137 

  

1) Overtredend bedrijf/onderneming: 

Naam bedrijf:         

Rechtsvorm:         

Vestigingsadres:        

Postcode en vestigingsplaats:   

Gemeente van vestiging:    

Inschrijvingsnummer KvK:     

  

2) Overtreder: 

BSN:             

Naam:            

Voornamen:          

Geboortedatum:        

Geboorteplaats:        

Geboorteland:         

Nationaliteit:         

Woonadres:          

Postcode en woonplaats:     

Woongemeente:        

Land:            

 

 

Artikel overtreding : Artikel 2.1, lid 1 en artikel 2.2, lid 8 van de Wet 
dieren. 

Omschrijving overtreding : Het bij schapen veroorzaken van pijn of letsel dan 
wel de gezondheid of het welzijn van schapen/geiten 
benadelen door, o.a. het niet tijdig behandelen van 

zieke/gewonde schapen, het niet tijdig bekappen 
van een pony en het niet verstrekken van een 

toereikende hoeveelheid voer. 
 
Artikel overtreding : Artikel 1.7, onder e van het Besluit houders van 

dieren. 
Omschrijving overtreding : Geen toereikende hoeveelheid gezond en voor de 

leeftijd geschikt voer verstrekt aan de dieren. 

 
Artikel overtreding : Artikel 1.7 onder c van het Besluit houders van 

dieren. 
Omschrijving overtreding           : Een geit dat ziek of gewond lijkt niet direct op 

passende wijze verzorgen.  
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Datum vaststellen overtreding : donderdag 22 april 2021 
Tijdstip vaststellen overtreding : vanaf 11.15 uur 

Plaats vaststellen overtreding  :  
 
Datum opmerking overtreder : donderdag 22 april 2021 

Datum dagtekening rapport : 26 april 2021 
 

 
Aantal bijlagen bij rapport : -2- 
Soorten bijlagen  :  Foto’s 

  :  Diergeneeskundige verklaring 
  :  Anders, ……………………… 
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Onze referentie: 165695/129137/  

 

RAPPORT VAN BEVINDINGEN 
 

Op donderdag 22 april 2021, omstreeks 11.15 uur, stelden wij,  en 
, met toezichthoudersnummers , toezichthouders van 

de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, als bedoeld in artikel 5:11 van de 

Algemene wet bestuursrecht, aangewezen voor het houden van toezicht op de 
naleving van het bepaalde bij of krachtens de wettelijke voorschriften waarvan het 

toezicht op de naleving is opgedragen aan de NVWA, berichten u het volgende. 

 

Aanleiding: 

Dit rapport van bevindingen is opgesteld naar aanleiding van een inspectie 

(6089825) in het kader van Dierenwelzijn - controle. 

  

Locatie: 

 

 

Historie: 

Er zijn in  2019 en 2020 meerdere RvB’s opgemaakt voor welzijnsovertredingen. 

  

Het bedrijf van  betreft een bedrijf met schapen en geiten. De schapen en 

geiten worden het gehele jaar buiten gehouden op de   

Wij zagen tijdens de voorbereiding van de inspectie dat er op 21 april 2021 58 

schapen en 17 geiten geregistreerd stonden op zijn UBN nummer . In 

werkelijkheid bleek later, waren er ongeveer 50 schapen en 5 geiten aanwezig.  

 

Beschrijving onderneming:    

 bestaat uit een bedrijfslocatie maar de dieren worden 

gehouden op meerdere percelen rondom  tussen 

 

 

  

Op donderdag 22 april 2021, omstreeks 11.15 uur bevonden wij, toezichthouders 

, ons eerst op het nieuwe woonadres van  

namelijk aan . Wij troffen  

niet thuis. Mij,  was bekend waar de dieren van  zouden moeten 
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lopen, namelijk op de bovengenoemde locaties  tussen 

. Hierna hebben wij op deze  een inspectie 

dierenwelzijn ingesteld bij de dieren  

 

Bevindingen 22 april 2021: 

 

Ten aanzien van de volgende overtreden artikelen hebben wij, 

toezichthouders     de volgende bevindingen 

vastgesteld: 

Artikel 2.1, lid 1 en artikel 2.2, lid 8 van de Wet dieren.  
Artikel 1.7 onder c van het Besluit houders van dieren. (behandelen zieke 

dieren) 
Op de locatie aan de  was in een afgezet stuk weiland met gaas en 
pallets een geit met merk aanwezig dat ernstig kreupel was. Wij zagen dat 
deze geit 1 poot, linksachter, niet of nauwelijks belaste. Wij zagen dat deze 
onderpoot verdikt was. Bij zeker 2 andere van de in totaal 5 geiten in deze 
huisvesting waren de klauwtjes te lang. 
In hetzelfde blok van de liep een voskleurige shetlandpony met te lange 

hoeven aan de voorbenen. Wij zagen dat de hoeven aan de voorbenen te lang 
waren. 

 
Tijdens mijn telefoongesprek met  werd ons duidelijk dat hij nog niet 
wist dat geit  kreupel was. Hij was wel op de hoogte van de te lange hoeven 
bij de pony. Hij gaf aan dat hij al een afspraak met de hoefsmid had gemaakt en 

dat die waarschijnlijk deze week zou komen om deze pony te bekappen. 
 

Bijlage 1: Van de situatie zijn enkele foto’s gemaakt die als bijlage 1 bij dit rapport van 
bevindingen zijn gevoegd. 

 
 Ten aanzien van de volgende overtreden artikel hebben wij, 

toezichthouders   ,  de volgende bevindingen 

vastgesteld: 
Artikel 1.7, onder 3 van het Besluit houders van dieren. (voer) 

Op de locatie:  werden ongeveer 50 schapen en 5 geiten 

gehouden. Tijdens de controle konden wij 5 van deze 50 schapen betasten. Deze 

5 schapen waren in een veel te schrale conditie. Wij voelden onder de dikke wol 

dat deze schapen zeer mager waren en een scherpe rug hadden. Wij zagen dat de 

dikke wol deze slechte conditie maskeerde. 

Wij zagen dat deze schapen allemaal op een dijk liepen waarin geen gras meer 

aanwezig was wat nog op te vreten was door de dieren. Alle aanwezige gras was 

door langdurige begrazing gemillimeterd (zie ook foto’s). Wij zagen dat alleen in 

blok  de resten van een ronde kuilvoerbaal aanwezig was. Wij zagen dat 

er in de andere blokken,  geen enkele vorm van bijvoer of resten 

daarvan aanwezig waren. 

 

Tijdens de controle hadden de 5 geiten niet de beschikking over voer. Wij zagen 

dat geen enkele vorm van restvoer in het hok aanwezig was. Wij zagen dat bij 

deze geiten de ruggenwervels, lendenwervels, dwarsuitsteeksels en ribben zich 

duidelijk aftekenden ten opzichte van het omliggende weefsel.    

 
Bijlage 2: Van de situatie zijn enkele foto’s gemaakt die als bijlage 2 bij dit rapport van 

bevindingen zijn gevoegd. 
 
 Op donderdag 22 april 2021 omstreeks 12.45 uur hadden wij telefonisch contact 

met  

 
1e Zienswijze   
Overtreder   
 

“Ik heb nog niet gezien dat die ene geit kreupel was. De schapen liepen 
eerst allemaal in blok 1. Maar daar braken ze steeds uit. Toen heb ik ze 

verplaatst naar blok  De fouragehandelaar komt vandaag weer 
pakken kuilvoer brengen. Deze bestel ik per 2 pakken omdat anders de 
transportkosten te hoog worden.”  
 

 

12.





  

 

 

 Pagina 4 van 10 
 

Bijlage 1: 

 
Foto 1 (geiten in klein afgezet stuk). 

 
Foto 2 onder (detailopname). 

 
Foto 3 waterverstrekking in bovenstaande hok. 
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Foto 4 (detailopnames kreupele geit ) 

 
Foto 5 (detailopnames kreupele geit ) 

 
Foto 6 pony met lange hoeven links en rechtsvoor 
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Foto 7 detailopname pony (voorkant). 

 
Foto 8 detailopname pony (voorkant). 

 
Foto 9 detailopname pony (achterkant). 
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Bijlage 2: 

 
Foto 10: voerbakken voor bijvoeren met krachtvoer (buiten bereik dieren) 

 
Foto 11: overzichtsfoto schaap en pony’s op kaalgevreten land 

 
Foto 12: schaap met lammeren op dijk 
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Foto 13: schapen met lammeren op dijk. 

 
Foto 14: detailopname kaalgevreten land (gemillimeterd gras). 

 
Foto 15: foto van pony met lange voorhoeven en schaap op dijk. 
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Foto 16: detailopname kaalgevreten land (gemillimeterd gras). 

 
Foto 17: overzichtsfoto weiland met als enige een bijvoerplek 

 
Foto 18: pasgeboren lam op de bijvoerplek 
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Foto 19: schapen rondom de bijvoerplek. 

 
Foto 20: waterverstrekking van de schapen in de dijkvakken. 
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Divisie: Inspectie 

Afdeling: NVWA HH IH Afd Dier 

Team: NVWA HH IH Tm Zuid Dierenwelzijn Landbouw 

Teamleider:  

Inspecteurs:  

  

  

Dit rapport van bevindingen is bestemd voor de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Team 
Bestuurlijke Maatregelen. 
 

Onderzoeksnummer NVWA:  163800 

Rapportnummer:  127246 

 

1) Overtredend bedrijf/onderneming: 

Naam bedrijf:         

Rechtsvorm:         

Vestigingsadres:        

Postcode en vestigingsplaats:   

Gemeente van vestiging:    

Inschrijvingsnummer KvK:    

Activiteiten:                      

               

 

2) Overtreder: 

BSN:            

Naam:            

Voornamen:          

Geboortedatum:        

Geboorteland:         

Nationaliteit:         

Woonadres:          

Postcode en woonplaats:     

Woongemeente:        

Land:            

 

Gepleegd binnen de gemeente:    

Pleegdatum/periode:      06-01-2020 

  

 

Aantal bijlagen:           2 
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Onze referentie: 163800/127246/  

 

RAPPORT VAN BEVINDINGEN 
 

Ondergetekenden,  en , inspecteurs met respectievelijk 

toezichthoudernummers  en  beide toezichthouder van de 

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

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

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

naleving van het bepaalde bij of krachtens de wettelijke voorschriften waarvan 

het toezicht op de naleving is opgedragen aan de NVWA, berichten u het 

volgende:  

 

Toezichthoudend dierenarts: 

Tijdens deze inspectie werden wij vergezeld door drs. , 

werkzaam als toezichthoudend dierenarts bij de NVWA van het Ministerie van 

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

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

naleving van het bepaalde bij of krachtens de wettelijke voorschriften waarvan het 

toezicht op de naleving is opgedragen aan de NVWA.   

Bijlage 1.  heeft haar bevindingen weergegeven in een Veterinaire Verklaring die 

als bijlage 1. bij dit rapport is gevoegd. 

 

Aanleiding: 

Dit rapport van bevindingen is opgesteld naar aanleiding van de bevindingen 

tijdens een inspectie (6140564) in het kader van Dierenwelzijn - hercontrole. 

  

Naar aanleiding van de bevindingen tijdens een inspectie op 22-11-2019 is aan 

 d.d. 13-12-2019 een Last Onder Bestuursdwang ter voorkoming 

van herhaling (LOB) opgelegd met een termijn van 2 jaar. 

In deze LOB. 201903072 werden de navolgende maatregelen opgelegd; 

1. U mag niet opnieuw een overtreding begaan van artikel 1.7 onder c 

van het Besluit houders van dieren. Op grond van dit artikel moet u 

ervoor zorgen dat een dier dat ziek of gewond lijkt onmiddellijk op 

passende wijze wordt verzorgd en wanneer dit geen verbetering in de 

toestand van het dier brengt, dat er zo spoedig mogelijk een 

dierenarts wordt geraadpleegd. Ook moet u er op grond van dit artikel 

voor zorgen dat u de klauwen van uw runderen op tijd laat bekappen 

en/of behandelen door een professional. 

Tijdens de inspectie d.d. 18-01-2021 werden hiervan geen overtredingen vastgesteld. 

2. U mag niet opnieuw een overtreding begaan van artikel 2.4, vierde lid 

Besluit houders van dieren. Op grond van dit artikel moet u ervoor 

zorgen dat een ziek of gewond dier wordt afgezonderd in een passend 

onderkomen dat zo nodig is voorzien van droog strooisel. 

Tijdens de inspectie d.d. 18-01-2021 werden hiervan geen overtredingen vastgesteld. 

3. U mag niet opnieuw een overtreding begaan van artikel 1.28 Besluit 

houders van dieren. Op grond van dit artikel moet u overeenkomstig 

uw bedrijfsgezondheidsplan en bedrijfsbehandelplan handelen. 

Tijdens de inspectie d.d. 18-01-2021 werden hiervan geen overtredingen vastgesteld. 

4. U mag niet nogmaals een overtreding begaan van artikel 1.7, onder d, 

Besluit houders van dieren. Op grond van dit artikel moet u er zorg 

voor dragen dat een dier een toereikende behuizing heeft onder 

voldoende hygiënische omstandigheden. 

Tijdens de inspectie d.d. 18-01-2021 werd vastgesteld dat niet aan deze maatregel 

werd voldaan. 

17.



 

 

 

Ook werd er naar aanleiding van de bevindingen tijdens een inspectie op 04-07-

2019 aan  een Last Onder Dwangsom (LOD) opgelegd. 

In deze LOD. 201902150 met een termijn van 2 jaar vanaf 24-09-2019, werd o.a. 

de navolgende maatregel opgelegd; 

1. Zorg ervoor dat behuizingen, waaronder begrepen de vloer, waarin uw 

dieren verblijven en inrichtingen voor de beschutting voor uw dieren 

op zodanige wijze zijn ontworpen, gebouwd en onderhouden dat bij 

uw dieren geen letsel of pijn wordt veroorzaakt en dat het geen 

scherpe randen of uitsteeksels bevatten waaraan uw dieren zich 

kunnen verwonden. 

Tijdens de inspectie d.d. 18-01-2021 werd vastgesteld dat niet aan deze maatregel 

werd voldaan. 

2. Zorg ervoor dat de installaties die voor het voederen en drenken 

worden gebruikt, op zodanige wijze zijn ontworpen, gebouwd en 

geplaatst en op zodanige wijze worden onderhouden, dat gevaar voor 

verontreiniging van het voor de kalveren bestemde voer en water 

wordt beperkt. 

Tijdens de inspectie d.d. 18-01-2021 werden hiervan geen overtredingen vastgesteld. 

3 Zorg ervoor dat uw dieren toegang hebben tot een toereikende 

hoeveelheid water van passende kwaliteit of op een andere wijze aan 

hun behoefte aan water kunnen voldoen. 

Tijdens de inspectie d.d. 18-01-2021 werden hiervan geen overtredingen vastgesteld. 

4 Zorg ervoor dat een aanvullend bedrijfsgezondheidsplan en een 

bedrijfsbehandelplan in samenwerking met uw dierenarts wordt 

opgesteld om de kalversterfte op uw bedrijf terug te dringen. 

Tijdens de inspectie d.d. 18-01-2021 werden hiervan geen overtredingen vastgesteld. 

 

Locatie: 

 

Deze Locatie, hierna te noemen; het bedrijf. 

 
Bij het betreden van dit bedrijf hebben wij conform het hiertoe door de NVWA 
opgestelde hygiëneprotocol, ontsmette laarzen en een wegwerpoverall 
aangedaan.  

 

BEVINDINGEN: 

Voorafgaande aan de inspectie heb ik, toezichthouder  middels 

raadpleging van het I&R-systeem vastgesteld dat op vermelde locatie  

 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland geregistreerd is met 

relatienummer  en dat op dit relatienummer het UBN  is 

geregistreerd voor het houden van runderen. Ten behoeve van de inspectie heb ik 

van dit UBN een stallijst uitgeprint waarop ik zag dat er op 15-01-2021, 126 

runderen als aanwezig op deze locatie waren geregistreerd. 

Aan de op de stallijst en in het I&R-systeem vermelde data zag ik dat op dit 

bedrijf geen jongvee meer werd aangehouden. Alle geboren kalveren werden 

afgevoerd (kort) na een leeftijd van 14 dagen. 

 

Op maandag 18-01-2021, omstreeks 10.15 uur, bevonden wij, toezichthouders 

t en  ons, vergezeld door  , op het erf van 

bovengenoemde landbouwonderneming. 

In de melkveestal troffen wij de ons bekende en de ons in onze functie kennende 

 . Nadat wij ons mondeling en middels het tonen van ons 

legitimatiebewijs kenbaar hadden gemaakt als toezichthouder hebben wij hem de 

reden van onze komst medegedeeld. 
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In antwoord op onze vragen vertelde  dat hij momenteel enkele 

weken voor de runderen op het bedrijf zorgde tijdens de afwezigheid van zijn 

broer,   Zijn voor de bedrijfsvoering verantwoordelijke broer 

verbleef tijdelijk in het buitenland maar zou de komende week weer terugkomen. 

 

Hygiëne huisvesting. 

Wij zagen dat het melkvee was gehuisvest in de ligboxenstal op het erf. Wij zagen 

dat in deze stal in het midden een brede voergang was met aan beide zeiden 

afdelingen met ligboxen en looppaden met betonnen roostervloeren en een 

voerhek langs de voergang. Wij zagen dat rechts van de voergang het looppad 

langs het voerhek over de hele lengte van de stal erg nat en vies was van de 

natte mest. Wij zagen dat ongeveer halverwege de stal hier over een afstand van 

ongeveer 15 meter, een laag mest op de roosters stond. Wij zagen dat dit werd 

veroorzaakt doordat de mestkelder onder de roosters hier vol was. Wij zagen ook 

dat de klauwen van de runderen hierdoor nat en aangekoekt met mest waren. Het 

is ons bekend dat wanneer runderen continu in natte en vuile mest staan zullen 

de klauwen verweken, waardoor sneller scheurtjes en intredepoorten voor kiemen 

ontstaan. Dit kan snel leiden tot kreupelheden.  

 

 gaf aan dat hij gisteren al begonnen was met het overpompen van 

mest uit de overlopende kelder naar de mestkelder aan de andere kant van de 

voergang, waar meer ruimte was. Hij zou daar straks mee verdergaan. Op mijn, 

toezichthouder , opmerkingen dat hij hier dan te laat mee begonnen was, 

gezien het feit dat de mest al op de roosters stond, antwoordde hij dat hij ook 

maar één ding tegelijk kon.  

Wij zagen dat voor de stal een trekker met mesttank met pomp klaar stond om 

deze werkzaamheden te verrichten. gaf aan dat hij de benodigde 

werkzaamheden zeker die dag kon en ging verrichten. Ik, toezichthouder 

 heb hierop telefonisch contact opgenomen met TBM en onze 

bevindingen hieromtrent besproken. Besloten werd   de 

werkzaamheden zo snel mogelijk zelf uit te laten voeren om zo bestuursdwang te 

voorkomen. Deze beslissing heb ik aan  medegedeeld.  

 

Wij zagen dat runderen niet een toereikende behuizing hadden onder voldoende 

hygiënische omstandigheden. 

 Hieruit bleek ons dat er werd gehandeld in strijd met het bepaalde in 

artikel 1.7, onder d, van het Besluit houders van dieren. 

 

Scherpe delen. 

Wij zagen dat naast de ligboxenstal, in een voormalige jongveestal met hekken en 

buizen een hok was gemaakt. Wij zagen dat dit hok met stro was ingestrooid en in 

gebruik was als afkalfstal. Wij zagen en telden dat hier 2 koeien en 2 kalveren 

gehuisvest waren. Wij zagen dat de gebruikte afzetting wel geschikt was om 

koeien achter te houden maar dat de kalveren hier erg makkelijk doorheen 

konden lopen. Wij zagen dat deze stal vol stond en lag met o.a. gereedschappen 

en landbouwvoertuigen en materialen zoals boxafscheidingen, palen, hekken en 

balken. Wij zagen dat de kalveren hiertussen liepen en zich aan deze, deels 

scherpe, voorwerpen konden verwonden. 

 

Wij zagen dat behuizingen, waaronder begrepen de vloer, waarin runderen 

verbleven op zodanige wijze waren ontworpen, gebouwd en onderhouden dat bij 

de dieren letsel of pijn werd veroorzaakt en dat het scherpe randen of uitsteeksels 

bevatte waaraan de dieren zich konden verwonden. 

 Hieruit bleek ons dat er werd gehandeld in strijd met het bepaalde in 

artikel 1.8, tweede lid, van het Besluit houders van dieren. 
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Naam                 :  , senior inspecteur NVWA  
   
 _____________________________________________________ 
Postadres  :  Catharijnesingel 59  
   
 _____________________________________________________ 
Vestigingsplaats :  3540 AA Utrecht 
   
 _____________________________________________________ 
 
toezichthoudend dierenarts bij de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit 
(NVWA) van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
toezichthouder zoals omschreven in artikel 5:11 van de Algemene wet 
bestuursrecht, aangewezen om toezicht te houden op de naleving van het 
bepaalde bij of krachtens de Wet dieren, alsmede toezichthouder op grond van 
artikel 8.1 van de Wet dieren, zoals omschreven in artikel 2a van het Besluit 
aanwijzing toezichthouders Wet dieren, aangewezen om toezicht te houden op 
de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet dieren, rapporteert het 
volgende:  
 
Op 18 januari 2021, omstreeks 10:15 uur, werden door mij beoordeeld: 
   
Soort dieren   : Runderen 

Aantal dieren (geschat) :  126 volgens stallijst  

Ras/geslacht/leeftijd/kleur: volwassen runderen, kalveren mannelijk en 

vrouwelijk 

Identificatiecodes                  : divers 

 

Gegevens omtrent de houder van dieren: 

 

Naam/adres/plaats        :       
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4. angst en chronische stress 
door een huisvesting en management te hanteren die angst 
en stress voorkomen, door een goede socialisatie om angst 
voor mensen in de toekomst te voorkomen. 
 
 
5. en zijn daardoor zijn gevrijwaard van beperkingen in hun 
natuurlijk/normaal gedrag. 
door het aanbieden van een huisvestingssysteem waarin het 
dier zijn soortspecifieke behoeften (eten en drinken, 
bewegingsvrijheid, foerageergedrag, hygiëne /poetsgedrag, 
exploratiegedrag, contact met soortgenoten en dat de dieren 
overzicht hebben over de omgeving en dingen kunnen aan 
zien komen) kan vervullen. 
 

Vraag 5 b Is er hierdoor sprake van vermijdbaar lijden? 
Antwoord: Op dit moment niet. 
 
Vraag 6 Is - gelet op de toestand waarin de dieren werden 

aangetroffen - naar uw mening sprake van het onthouden 
van de nodige verzorging van de dieren? 

Antwoord: Volgens vaste jurisprudentie bestaat de zorg voor een dier 
uit de volgende vier aspecten: water, voer, huisvesting en 
medische zorg.  
Ten aanzien van het aspect huisvesting is de veehouder in 
gebreke gebleven en is de nodige zorg onthouden.  
 

 
Vraag 7 Is er contact geweest met eigen praktiserend dierenarts 

en/of externen? Toelichting 
Antwoord: Nee, tijdens de controle niet.  
 
Vraag 8 Is er diergeneeskundige behandeling noodzakelijk en, zo ja, 

binnen welke termijn?  
Antwoord: Op dit moment niet. 

 
 
Vraag 9 Welke andere (niet diergeneeskundige) maatregelen dienen 

genomen te worden om het benadeelde welzijn van de dieren 
op te heffen?  

(Kan dierhouder dit zelf of is andere hulp noodzakelijk) 
 
 De klauwbekapper z.s.m. laten komen voor de kreupele 

runderen 
 Ervoor zorgen dat de kalveren niet uit het strohok kunnen 

ontsnappen 
 Zorgen voor een schone roostervloer (hiermee is de 

veehouder al bezig) 
 Waterbakken vaker controlereen en schoonhouden 
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Vraag 10 Acht u het noodzakelijk dat er dieren worden meegevoerd en 

opgeslagen in belang van de gezondheid/ het welzijn van de 
dieren? Zo ja, toelichten. 

Antwoord: Nee, de omissies kunnen op het bedrijf opgelost worden. 
 
 
 
 
Aldus naar waarheid opgemaakt 
 
Plaats en datum:       Handtekening: 
Domicilie Utrecht, 18-01-2021 
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Bijlage 2. 
RvB. Nr. 127246 

 

In de ligboxenstal staat de mest boven de roosters. 

 

Kalveren lopen uit het strohok tussen losse en scherpe delen waaraan ze zich kunnen veronden. 
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Divisie: Inspectie 

Afdeling: NVWA HH IH Afd Dier 

Team: NVWA HH IH Tm Noord Dierenwelzijn Landbouw 

Teamleider: 

Inspecteur(s): 

 

  

Dit rapport van bevindingen is bestemd voor de Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit, Team Bestuurlijke Maatregelen. 
 

Onderzoeksnummer NVWA:  163839 

Rapportnummer:  127279 

 

1) Overtredend bedrijf/onderneming: 

Naam bedrijf        :

Rechtsvorm         :

Vestigingsadres       :

Postcode en vestigingsplaats  :

Gemeente van vestiging    :

Inschrijvingsnummer KvK   :

  

2) Overtreder: 

BSN :

Naam :

Voornamen :

Geboortedatum :

Geboorteplaats :

Geboorteland :

Nationaliteit :

Woonadres : 2 

Postcode en Woonplaats :  

Woongemeente :
Land            :
 

 
Artikel overtreding : Artikel 2.1, lid 1 en artikel 2.2, lid 8 van de Wet 

dieren. 
Omschrijving overtreding : Het bij paarden veroorzaken van pijn of letsel dan 

wel de gezondheid of het welzijn van paarden 
benadelen door, o.a. het niet tijdig raadplegen van 
een hoefsmid. 

 

 

 
Datum vaststellen overtreding  : 13 januari 2021 

Tijdstip vaststellen overtreding  : vanaf 13.00 uur 
Plaats vaststellen overtreding  :   
 
Datum opmerking overtreder  : 13 januari 2021 
Datum dagtekening rapport  : 26 januari 2021 
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Aantal bijlagen bij rapport : -3- 
Soorten bijlagen  :  Foto’s 

  :  Veterinaire Verklaring  
  :   
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Onze referentie: 163839/127279/  

 

RAPPORT VAN BEVINDINGEN 
 

Op woensdag 13 januari 2021, omstreeks 13.00 uur, stelden wij,  en  
, beiden werkzaam als ambtenaar bij de Nederlandse Voedsel- en 

Warenautoriteit, hierna te noemen NVWA, van het ministerie van Landbouw Natuur en 
Voedselkwaliteit, werkzaam binnen afdeling Dier, team dierenwelzijn Noord, gevestigd 

Lubeckplein 34 te 8017 JS Zwolle, op grond van artikel van artikel 8.1 van de Wet 
dieren, bij artikel 2a van het Besluit aanwijzing toezichthouders Wet dieren 

aangewezen als toezichthouder, een controle in op bovenstaand bedrijf. 

 

Aanleiding: 

Dit rapport van bevindingen is opgesteld naar aanleiding van een inspectie (6166720) 

in het kader van Dierenwelzijn - hercontrole. 

De hercontrole heeft tevens plaatsgevonden op het besluit met zaaknummers  LOB 

tvvh 202000089. 

 

Locaties: 

 

 

 

 

Op woensdag 13 januari 2021 omstreeks 12.30 uur bevonden wij, toezichthouders 

  , ons op het      , locatie: 

. 

 

Ik werd daarbij vergezeld door toezichthoudend dierenarts  

 is tevens werkzaam bij de NVWA binnen de Directie Handhaven, Divisie 

Inspectie, Afdeling Dier, Team Dierenwelzijn Noord. 

 

Bijlage 1: De bevindingen van  zijn vastgelegd in een veterinaire verklaring 

welke als bijlage 1 bij dit rapport van bevindingen is gevoegd. 

 

De in de Last onder Bestuursdwang ter voorkoming van herhaling 202000089 

genoemde maatregelen met onze bevindingen staan hieronder vermeld: 

 

1. Zorg ervoor dat een dier een toereikende behuizing heeft onder 

voldoende hygiënische omstandigheden. 

 

2. Zorg ervoor dat uw dieren de nodige verzorging krijgen door tijdig de 
hoeven te verzorgen en indien nodig deze te laten bekappen door een 
professional en/of te behandelen tegen eventuele ziekten en/of 

aandoeningen.  
 

3. Zorg ervoor dat een dier dat ziek of gewond lijkt onmiddellijk op 
passende wijze wordt verzorgd. 

 
4. Zorg ervoor dat een dier een voor dat dier toereikende hoeveelheid 

gezond en voor de soort en de leeftijd geschikt voer krijgt toegediend 
op een wijze die past bij het ontwikkelingsstadium van het dier. 
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Bevindingen woensdag 13 januari 2021: 

 

Ten aanzien van de volgende overtreden artikelen hebben wij, 

toezichthouders ,  de volgende bevindingen vastgesteld:  
Artikel 2.1, lid 1 en artikel 2.2, lid 8 van de Wet dieren. 
 
Locatie  

Op moment van controle werden er in de opfokstal in meerdere groepshokken 

veulens gehouden. In 2 groepshokken waren respectievelijk 3 en 5 veulens aanwezig. 

Wij zagen dat deze 8 veulens te lange hoeven hadden. 

 

Bijlage 2: Van de situatie zijn enkele foto’s gemaakt die als bijlage 2 bij dit rapport van 

bevindingen zijn gevoegd. 

 

Overige bevindingen: 

 

In de stal waren meerdere groepshokken voor veulens en paardenboxen voor 

volwassen paarden aanwezig. Wij zagen dat de boxen en groepshokken ingestrooid 

waren met stro zodat de paarden over een schone en droge ligplaats konden 

beschikken. Wij zagen dat de conditie van deze dieren over het algemeen redelijk tot 

goed was. Wij zagen dat alle paarden de beschikking hadden over kwalitatief goed 

voer en water. 

 

Op woensdag 13 januari 2021 omstreeks 13.30 uur bevonden wij, toezichthouders 

 ons op het   locatie: 

 

 

Wij zagen dat de paardenboxen goed ingestrooid en schoon waren. De paarden 

verbleven buiten in het weiland. De paarden in het weiland waren in een goede 

conditie. Wij zagen dat alle paarden de beschikking hadden over kwalitatief goed voer 

en water. Zover wij konden beoordelen waren de hoeven niet te lang. 

 

Op woensdag 13 januari 2021 omstreeks 14.30 uur bevonden wij, toezichthouders 

, ons op het , locatie: 

 

 

In deze stal/schuur waren 2 groepshokken met jaarlingen. De groepshokken waren 

goed ingestrooid, de paarden hadden een schone en droge ligplaats. De conditie was 

goed en de hoeven waren niet te lang. Wij zagen dat alle paarden de beschikking 

hadden over kwalitatief goed voer en water. 

 

Vervolgens heb ik, toezichthouder  mijn bevindingen besproken met de NVWA 

afdeling TBM. Door de NVWA afdeling TBM is besloten om bestuursdwang toe te 

passen door het inzetten van een hoefsmid die de veulens te  zou gaan 

bekappen.  

 

Op de locatie  spraken wij dhr.  

 Ik, toezichthouder ,  heb bovenstaande bevindingen en de beslissingen van de 

NVWA afd. TBM aan dhr.  medegedeeld. Hij gaf aan dat hij voor de veulens de 

hoefsmid al had geregeld voor 25 januari 2021. Hierop heb ik wederom contact gehad 

met  de NVWA afdeling TBM om dit te bespreken. Aangezien het zeer lastig is om op 

korte termijn een hoefsmid te vinden die de veulens zou kunnen bekappen heeft de 

afd. TBM besloten om geen bestuursdwang te gaan toepassen omdat er al een 

hoefsmid door dhr. Herings was geregeld die op relatieve korte termijn de veulens 

ging bekappen. 
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 Dhr. heeft later nog kunnen regelen dat de veulens op zaterdag 23 januari 

2021 zouden worden bekapt. 

 
1e Zienswijze   
Overtreder :  is hier vorige week nog geweest om een aantal 

paarden te bekappen. Toen hebben we direct weer een afspraak gemaakt 
voor 25 januari om de veulens te te bekappen. Mijn medewerker  

regelt hier momenteel veel en heeft het goed onder controle.”    
Te nemen   
Maatregelen           

1. Alle paarden dienen tijdig te worden bekapt. 
 

Op dinsdag 26 januari 2021 omstreeks 12.30 uur bevond ik, toezichthouder  

mij op het Paardenbedrijf  van de  locatie:  

 

 
Ik werd daarbij vergezeld door toezichthouder   is tevens 
werkzaam bij de NVWA binnen de Directie Handhaven, Divisie Inspectie, Afdeling Dier, 

Team Grazers 4. 
 
Wij waren hier in verband met een controle op het bekappen van de veulens. Wij 
zagen dat de veulens waren bekapt. Wij zagen dat er geen veulens meer waren met te 
lange hoeven. 

 

Opmerkingen 
Toezichthouder:  “Nadat de 8 veulens op zaterdag 23 januari 2021 waren bekapt zijn de 

maatregelen genoemd in de Last onder Bestuursdwang ter voorkoming 
van herhaling 202000089 hersteld.”  

 

Dit Rapport van Bevindingen is opgemaakt, gesloten en getekend te  op 27 

januari 2021. 

 

De ambtenaren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, 
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Bijlage 1: 

 

 
Naam                    :   
       _____________________________________________________ 
Postadres    :  Catharijnesingel 59                     
                                _____________________________________________________ 
Vestigingsplaats  :  3511 GG Utrecht 
                                _____________________________________________________ 
 
 
Ik,  toezichthoudend dierenarts bij de Nederlandse Voedsel en Waren 
Autoriteit (NVWA) van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, toezichthouder 
zoals gedefinieerd in artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht en op grond van artikel 8.1 
van de Wet dieren, zoals omschreven in artikel 2a van het Besluit aanwijzing toezichthouders Wet 
dieren, aangewezen om toezicht te houden op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de 
Wet dieren, rapporteer het volgende:  
 

 
Op donderdag 13 januari 2021, omstreeks vanaf 12.30 uur, werden door mij beoordeeld: 
   
Soort dieren       : Paarden 
                 ___________________________________________________ 
Aantal dieren (geschat)       : ca. 59 paarden 

___________________________________________________ 
Ras/geslacht/leeftijd/kleur        : Diversen 
                  __________________________________________________ 
 
Gegevens omtrent de houder van dieren: 
 
Naam/adres/plaats       :  

__________________________________________________ 
Locatie        :  

   

   

 

 

Vraag 1 Beschrijf de omstandigheden waarin de dieren zich bevonden. 

Antwoord: 

 

De controle betrof een hercontrole. 

Voor een uitgebreide omschrijving van de locaties en foto’s zie het 

bijbehorende Rapport van Bevindingen. 

 

  

In de stal waren meerdere groepshokken voor veulens en 

paardenboxen voor volwassen paarden aanwezig. Ik zag dat de boxen 

en groepshokken ingestrooid waren met stro zodat de paarden over 

een schone en droge ligplaats konden beschikken. Ik zag dat de 

voedingsconditie van deze dieren over het algemeen goed tot redelijk 

was. 

Ik zag 8 veulens met te lang gegroeide hoeven. Ik zag dat 1 

hengstveulen schraal was.  

V E T E R I N A I R E    V E R K L A R I N G 
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Ik zag 1 veulen met een neusuitvloeiing. Dit veulen was iets apathisch 

en sloom. 

 

 

Ik zag dat de paardenboxen goed ingestrooid en schoon waren. De 

paarden verbleven buiten in het weiland. De paarden in het weiland 

waren in een goede voedingsconditie. Zover ik het kon zien waren de 

hoeven in orde en niet te lang. 

 

 

Hierin waren 2 groepshokken met jaarlingen. De groepshokken waren 

goed ingestrooid, de paarden hadden een schone en droge ligplaats. 

De voedingsconditie was goed en ik kon geen afwijkingen aan de 

hoeven zien. 

 

Vraag 2 In welke lichamelijke toestand werden de dieren aangetroffen? 

Antwoord: Ik zag 8 veulens met te lange hoeven.  

1 veulen was ziek 9apathisch, iets sloom en neusuitvloeiing). 

De voedingstoestand van de paarden was sinds de laatste controle 

verbetert. 

De huisvesting was in orde. 

 

Vraag 3 Wanneer is de aangetroffen toestand naar uw mening ontstaan? 

Antwoord: Voor diverse paarden is niet tijdig een hoefsmid geraadpleegd, deze 

paarden hadden achterstallig hoefonderhoud.  

De veehouder gaf aan de hoefsmid al gebeld te hebben voor de 

veulens. Op verzoek van ons probeert de veehouder de hoefsmid 

eerder te laten komen, zodat de veulens binnenkort bekapt worden. 

 

Vraag 4 Waardoor is de aangetroffen toestand naar uw mening ontstaan? 

Antwoord: Gezien de controlehistorie blijkt dit een structureel probleem te zijn. 

Ten opzichte van de vorige controle is de situatie verbetert.  

 

Vraag 5a Is de gezondheid en/of het welzijn van de dieren naar uw mening 

benadeeld? Toelichting 

Antwoord: Ja, zowel de gezondheid als het welzijn worden benadeeld. Het welzijn 

omdat in gevolge artikel 1.3 Wet dieren wordt erkend dat dieren een 

‘eigen’ waarde hebben. Het zijn wezens met gevoel. 

Welzijn omvat dus meer dan alleen de fysieke gezondheid (lichamelijke 

afwijkingen) van een dier. 

Alleen als aan de vijf vrijheden is voldaan krijgen de dieren de zorg die 

zij 

redelijkerwijs behoeven. Dieren moeten gevrijwaard zijn: 
1. honger, dorst of onjuiste voeding 
2. fysiek en fysiologisch (thermaal) ongerief 
3. pijn, verwondingen en ziektes 

4. angst en chronische stress 
5. beperking van hun natuurlijk gedrag 

 

Te lange hoeven geven een grotere kans op diverse afwijkingen in de 

hoef en in de benen (bijvoorbeeld grotere kans op rotstraal, 

ondergeschoven verzenen, kneuzingen, scheuren in de hoefwand, 

hoefkatrolontsteking,  grotere kans op hoefzweren, problemen in het 

been/lijf ten gevolge van de afwijkende belasting en/of houding, etc.).  

Dit geeft een duidelijk verhoogd risico op kreupelheid. De “Gids Goede 
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Praktijken” voor paarden geeft als richtlijn aan dat de hoeven van 

paarden en pony’s elke zes tot acht weken gecontroleerd dienen te 

worden en zonodig bekapt.  

 

 

Vraag 5b Is er hierdoor sprake van vermijdbaar lijden? 

Antwoord: Ja , door de paarden op tijd te laten bekappen kan lijden vermeden 

worden. 

 

 

Vraag 6 Heeft de houder naar uw mening - gelet op de toestand waarin de 

dieren werden aangetroffen – de dieren de nodige verzorging 

onthouden? 

Antwoord: Volgens vaste jurisprudentie bestaat de zorg voor een dier uit de 

volgende vier 

aspecten: water, voer, huisvesting en medische zorg. 

Ten aanzien van het aspect medische zorg is de dierhouder in gebreke 

en is de nodige verzorging onthouden. 

 

 

Vraag 7 Is er contact geweest met eigen praktiserend dierenarts en/of 

externen? Toelichting  

Antwoord: Nee, tijdens de controle niet. 

 

 

Vraag 8 Is er diergeneeskundige behandeling noodzakelijk en, zo ja, binnen 

welke termijn?  

Antwoord: Nee, die is op dit moment niet noodzakelijk. Als de toestand van het 

zieke veulen niet verbetert moet de praktiserende dierenarts 

ingeroepen worden. 

 

 

Vraag 9 Welke andere (niet diergeneeskundige) maatregelen dienen genomen 
te worden om het benadeelde welzijn van de dieren op te heffen?  

(Kan dierhouder dit zelf of is andere hulp noodzakelijk) 

Antwoord:  Zorg dragen dat de hoeven van de paarden tijdig op 
professionele wijze worden bekapt 

 

 

Vraag 10 Acht u het noodzakelijk dat er dieren worden meegevoerd en 
opgeslagen in belang van de gezondheid/ het welzijn van de dieren? 

Zo ja, toelichten. 

Antwoord: Op dit moment niet, de omissies kunnen op het bedrijf verholpen 

worden als de veehouder meewerkt. 

 

Aldus verklaard: 

 

Plaats en datum:                  Handtekening: 

Domicilie Utrecht, 14-01-2021         
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Bijlage 2: 

Groep met 3 veulens 
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Groep met 5 veulens 

 
 

 
 

 

 

 

18.



 

 
 

 Pagina 1 van 1 
 

Divisie: Inspectie 

Afdeling: NVWA HH IH Afd Dier 

Team: NVWA HH IH Tm Noord Dierenwelzijn Landbouw 

Teamleider: 

Inspecteur(s): 

  

  

Dit rapport van bevindingen is bestemd voor de Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit, Team Bestuurlijke Maatregelen. 
 

Onderzoeksnummer NVWA:  163838 

Rapportnummer:  127280 

 

1) Overtredend bedrijf/onderneming: 

Naam bedrijf:         

Rechtsvorm:         

Vestigingsadres:        

Postcode en vestigingsplaats:   

Gemeente van vestiging:    

Inschrijvingsnummer KvK:    

  

2) Overtreder: 

Naam:    

Voornamen:    

Geboortedatum:    

Geboorteplaats:    

Geboorteland:    

Nationaliteit:    

Woonadres:    

Postcode en Woonplaats:     

Woongemeente:    

Land:    

BSN:    
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Onze referentie: 163838/127280/  

 

RAPPORT VAN BEVINDINGEN 
 

Op woensdag 20 januari 2021, omstreeks 10.00 uur, stelde ik,    

werkzaam als ambtenaar bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, hierna te 

noemen NVWA, van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 

werkzaam binnen afdeling Dier, divisie Inspectie, team dierenwelzijn Noord, gevestigd 

Lubeckplein 34 te 8017 JS Zwolle, op grond van artikel van artikel 8.1 van de Wet 

dieren, bij artikel 2a van het Besluit aanwijzing toezichthouders Wet dieren 

aangewezen als toezichthouder, een (her)controle in op bovenstaand bedrijf.  

 

Aanleiding: 

Dit rapport van bevindingen is opgesteld naar aanleiding van een inspectie (6089822) 

in het kader van Dierenwelzijn - hercontrole. 

De hercontrole heeft plaatsgevonden op het besluit met zaaknummer LOD 202000090. 

 

Op woensdag 20 januari 2021 omstreeks 10.00 uur bevond ik, toezichthouder 

Welman, mij op het bedrijf van . Dit 

in verband met een hercontrole op het dierenwelzijn. 

 

Ik werd daarbij vergezeld door toezichthouder  is tevens 

werkzaam bij de NVWA binnen de afdeling Dier, divisie Inspectie, team Grazers 4. 

 

De in de Last onder Dwangsom 202000090 genoemde maatregelen staan 

hieronder vermeld met daaronder vermeld de bevindingen van de hercontrole op 

woensdag 20 januari 2021: 

 

Last onder Dwangsom 202000090: 
 

1. Zorg ervoor dat behuizingen, waaronder begrepen de vloer, waarin een dier 
verblijft en inrichtingen voor de beschutting voor een dier op zodanige wijze 
zijn ontworpen, gebouwd en onderhouden dat bij de dieren geen letsel of pijn 

wordt veroorzaakt en dat het geen scherpe randen of uitsteeksels bevat 
waaraan het dier zich kan verwonden. 
 

Maatregel akkoord 
 

2. Zorg ervoor dat een dier een voor dat dier toereikende hoeveelheid gezond en 

voor de soort en de leeftijd geschikt voer krijgt toegediend op een wijze die 
past bij het ontwikkelingsstadium van het dier. 
 

Maatregel akkoord 
 

3. Zorg ervoor dat van een dier een register wordt bijgehouden van de verstrekte 
medische zorg en het bij iedere controle geconstateerde aantal sterfgevallen. 

Deze gegevens moet u tenminste 3 jaar bewaren. Dit zijn twee afzonderlijke 
maatregelen die u in stand moet houden. 
 

Maatregel akkoord 
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4. Zorg ervoor dat u uiterlijk op de eerste werkdag, volgend op de  dag waarop 
een kadaver is ontstaan aangifte doet bij een  verwerkingsinstallatie (vb. 
Rendac) en dat u de ontstane kadavers bewaart volgens de 
bewaarvoorschriften.  

 
Maatregel akkoord 

 

Bevindingen woensdag 20 januari 2021: 
 

In de iglo’s op het erf en in de eenlingboxjes in de jongveestal werden jonge 

kalveren gehuisvest. 

Tijdens controle werden er 2 kalveren in iglo’s en 5 kalveren in eenlingboxjes 

gehouden. Daarnaast werden er kalveren in strohokken in de jongveestal gehouden. 

alle kalveren in eenlingboxjes, iglo’s en strohokken hadden de beschikking over een 

schone, droge en hygiënische ligplaats en huisvesting.  

Ik zag dat de speenemmers die voor de iglo’s en eenlingboxjes hingen regelmatig 

werden schoon gemaakt. Ik zag geen oude en of beschimmelde melkresten in de 

emmers.  

 

In de ligboxenstal waren enkele runderen kreupel, veelal als gevolg van Mortellaro. De 

hele koppel melkkoeien waren de donderdag voor de controle bekapt door een 

professionele klauwverzorger. Er liepen nog veel runderen met een verband om de 

klauw. De moeten binnen 1 a 2 dagen verwijderd worden. Ik heb veehouder 

geadviseerd om met de klauwverzorger een afspraak te maken voor de vervolg 

behandelingen van de koeien met Mortellaro.  

 

Tijdens de controle waren nergens losse of uitstekende delen aanwezig waaraan de 

runderen zich konden verwonden of bezeren. 

 

Alle runderen op het bedrijf waren in een normale tot goede conditie en hadden de 

beschikking over water en voer dat passend is voor de leeftijd en ontwikkeling van het 

dier. 

 

Tijdens de controle had ik inzage in de diergeneesmiddelen registratie. Ik zag dat dit 

op een kalender werd bijgehouden en dat er regelmatig behandelingen vermeld 

stonden. Voor zover te beoordelen wordt de diergeneesmiddelen registratie actueel 

bijgehouden. 

 

Tijdens de controle waren er, voor zover ik kon zien, geen kadavers van runderen op 

het bedrijf aanwezig. 

 

 

1e Zienswijze   
Overtreder  “De klauwverzorger is hier vorige week donderdag geweest en heeft de 

hele koppel melkkoeien bekapt. In maart 2020 heb ik de stierkalveren 
die jij als NI hebt laten registreren door de dierenarts laten 

euthanaseren. Hier kan ik op het bedrijf niet mee. De kalversterfte op 
het bedrijf heb ik onder controle en is vee lager dan toen. Alleen 
afgelopen week zijn om onduidelijke reden enkele kalveren gestorven. 
De dierenarts komt vandaag en ik zal dit met hem bespreken. Hier op 
het bedrijf lopen meerdere mensen die mij helpen, ik heb dagelijks een 
melker, er komt iedere dag iemand voeren en  komt hier om de 

kalveren te voeren en verzorgen.” 
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Divisie : Inspectie 

Afdeling : NVWA HH IH Afd. Dier 

Team : NVWA HH IH Tm Zuid Dierenwelzijn Landbouw 

Teamleider :  

Inspecteurs :  

  

Dit rapport van bevindingen is bestemd voor de Nederland-
se Voedsel- en Warenautoriteit, Team Bestuurlijke Maatre-
gelen. 
 

Onderzoeksnummer NVWA : 164597 

Rapportnummer : 129267 

  

Rapportages 2016 

Rapportnummer : 93819 

 

Rapportages 2017 

Rapportnummer : 102903 

Last onder bestuursdwang : G2017004837 

 

Rapportages 2018 

Rapportnummer : 108362 en 109938 

Last onder bestuursdwang : 201800010 

 

Rapportages 2019  

Rapportnummer : 116637, 117203 en 118342 

Last onder bestuursdwang : 201901559 

Last onder dwangsom : 201901550 

 

Rapportages 2021  

Rapportnummer : 127735, 128037 en 128557 

Last onder bestuursdwang : 202100443 

 

1) Overtredend bedrijf/onderneming: 

Naam bedrijf :

Rechtsvorm :       

Vestigingsadres :

Postcode en vestigingsplaats :

Gemeente van vestiging :

Inschrijvingsnummer KvK :  

  

2) Overtreder: 

BSN :    

Naam :

Voornamen :        

Geboortedatum :  

Geboorteland :

Nationaliteit :

Woonadres :

Postcode en woonplaats :

Woongemeente :

Datum sluiting rapport :

Aantal bijlagen : 
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Divisie: Inspectie 

Afdeling: NVWA HH IH Afd Dier 

Team: NVWA HH IH Tm Noord Dierenwelzijn Landbouw 

Teamleider: 

Inspecteur(s): 

 

  

Dit rapport van bevindingen is bestemd voor de Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit, Team Bestuurlijke Maatregelen. 
 

Onderzoeksnummer NVWA:  163837 

Rapportnummer:  127294 

 

1) Overtredend bedrijf/onderneming: 

Naam bedrijf        :

Rechtsvorm         :

Vestigingsadres       :

Postcode en vestigingsplaats  :

Gemeente van vestiging    :

Inschrijvingsnummer KvK   :

  

2) Overtreder  
 
Naam : 

Voornamen : 
Geboortedatum : 

Geboorteplaats : 
Geslacht : 
Nationaliteit : 
Beroep : 

Woonadres : 
Postcode en woonplaats  : 
Gemeente van inwoning : 
Land : 
Personalia conform : 
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Onze referentie: 163837/127294/  

 

RAPPORT VAN BEVINDINGEN 
 

Op dinsdag 12 januari 2021, omstreeks 09.45 uur, stelden wij,  en  

  beiden werkzaam als ambtenaar bij de Nederlandse Voedsel- en 

Warenautoriteit, hierna te noemen NVWA, van het Ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit, werkzaam binnen afdeling Dier, divisie Inspectie, team dierenwelzijn 

Noord, gevestigd Catharijnesingel 59 te 3511 GG Utrecht, op grond van artikel van 

artikel 8.1 van de Wet dieren, bij artikel 2a van het Besluit aanwijzing toezichthouders 

Wet dieren aangewezen als toezichthouder, een (her)controle in op bovenstaand 

bedrijf.  

 

Aanleiding: 

Dit rapport van bevindingen is opgesteld naar aanleiding van een inspectie (6140562) 

in het kader van Dierenwelzijn - hercontrole. 

De hercontrole heeft plaatsgevonden op de besluiten met zaaknummer LOB tvvh 

202002248 en LOD 202002378. 

 

Op dinsdag 12 januari 2021, omstreeks 09.45 uur bevonden wij, toezichthouders 

, ons op het bedrijf van  

 Dit in verband met een hercontrole op het dierenwelzijn. 

 

De in de Last onder Bestuursdwang ter voorkoming van herhaling genoemde 

maatregelen staan hieronder vermeld met daaronder onze bevindingen vermeld van 

de hercontrole op 12 januari 2021: 

 
U moet de volgende maatregelen nemen om de overtredingen die u begaat op te 

heffen en te voorkomen dat u die nogmaals begaat: 

 
1.  Zorg ervoor dat een dier dat ziek of gewond lijkt onmiddellijk op 

passende wijze wordt verzorgd en wordt afgezonderd in een passend 

onderkomen dat zo nodig is voorzien van droog strooisel. Dit zijn twee 

afzonderlijke maatregelen die u in stand moet houden. 

 

2.  Zorg ervoor dat een dier dat ziek of gewond lijkt onmiddellijk op 

 passende wijze wordt verzorgd en wanneer dit geen verbetering in de 

toestand van het dier brengt, dat er zo spoedig mogelijk een dierenarts 

wordt geraadpleegd en het behandelplan wordt uitgevoerd. 

 

Hiertoe bent u verplicht op grond van artikel 1.7, aanhef en onder c, en artikel 

2.4, lid 4 en 5, van het Besluit houders van dieren. 

 

Dit betekent dat u: 

- ervoor moet zorgen dat dieren die ziek of gewond lijken, apart huisvest als 

dit nodig is. Dit passende onderkomen moet zo nodig zijn voorzien van 

droog strooisel. 

- ervoor moet zorgen dat dieren die ziek of gewond lijken op passende wijze 

verzorgd; 
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- wanneer die verzorging geen verbetering brengt in de toestand van het dier, 

dat u zo snel mogelijk een dierenarts raadpleegt en dat het behandelplan 

van de dierenarts wordt uitgevoerd. 

 

Begunstigingstermijn: 

U moet deze maatregelen per direct nemen. En in het vervolg dient u deze 

maatregelen voor alle dieren die u op al uw locaties houdt, in stand te houden. 

 
Maatregel akkoord 

 

 

3.  Zorg ervoor dat indien een kalf in een eenling box wordt gehouden, die 

eenling box een breedte heeft van ten minste de schofthoogte van het 

kalf, gemeten terwijl het kalf rechtop staat, en een lengte van ten 

minste 1,1 maal de lichaamslengte van het kalf, gemeten van de 

neuspunt tot aan de achterkant van de zitbeenknobbel (tuber ischii). 

 

U moet deze maatregel binnen 7 dagen, na dagtekening van deze beschikking, 

nemen. En in het vervolg dient u deze maatregelen voor alle dieren die u op al 

uw locaties houdt, in stand te houden. 

 

Maatregel akkoord 
 

 

4.     Zorg dat in alle afdelingen op uw bedrijf het aantal dieren in  

  overeenstemming is met het aantal beschikbare en geschikte  

  ligplaatsen.  

 

  Dit houdt in dat u op basis van de bevindingen van 2 september 2020 en  

  23 september 2020 in uw ligboxstal, gelegen aan de Weerdingermarke  

  5, maximaal 258 runderen mag huisvesten. 

 

U moet deze maatregel binnen 7 dagen, na dagtekening van deze beschikking, 

nemen. Daarna moet u aan deze maatregel blijven voldoen. 

 

Om de problemen op uw bedrijf te verminderen en onder controle te krijgen en 

te houden moet de infectiedruk sterk verlaagd worden. De gehele hygiëne op 

uw bedrijf moet serieus verbeterd worden. Ernstig zieke en gewonde runderen 

moeten het bedrijf verlaten of op passende wijze door u worden verzorgd. Dit 

in samenwerking met uw praktiserend dierenarts. Zijn adviezen dient u daarbij 

op te volgen. Uw eigen praktiserend dierenarts heeft aangegeven dat u op 

korte termijn terug zou moeten gaan naar een bezetting van maximaal 250 

melkkoeien en op langere termijn naar een bezetting van maximaal 200 

melkkoeien. Hij is van mening dat als u dit niet doet de problemen op uw 

bedrijf niet worden opgelost. 

 
Hierdoor kunnen uw runderen niet aan deze behoefte voldoen. Dit zijn 

overtredingen van artikel 2.2 lid 8 Wet dieren en artikel 1.6 lid 2 van het 

Besluit houders van dieren. 

 

Een gebrek aan ligplaatsen leidt tot welzijnsaantasting voor (een deel van) de 

runderen. Dit kunnen zowel waarneembare als niet direct 
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waarneembare welzijnsaantastingen zijn. Overbezetting leidt verder tot 

verminderde gedragssynchronisatie, minder liggen, meer staan en meer 

agonistisch1 gedrag. 

 

Ook de gezondheid (een onderdeel van welzijn) van de runderen wordt 

aangetast als gevolg van de overbezetting. De infectiedruk door de 

overbezetting is hoger en door chronische stress hebben de runderen een 

verminderde afweer. Dit leidt tot een hogere kans op ziektes en 

klauwproblemen. Minder liggen door overbezetting resulteert namelijk in meer 

staan en meer staan leidt tot meer kreupelheden. Een probleem dat zeker op 

uw bedrijf al langere tijd speelt en waarop ik reeds meerdere malen heb 

moeten handhaven. 

 

Uit zowel uw historie alsmede de laatste controle van 23 september 2020 kan 

ik opmaken dat u, als verantwoordelijke veehouder, keer op keer heeft 

nagelaten de nodige zorg aan uw runderen te geven.  

U heeft keer op keer nagelaten er voor zorg te dragen dat elk rund in de 

ligboxstal de beschikking heeft over een schone, droge en comfortabele ligbox. 

Ook na het geval waarbij ik bestuursrechtelijk heb ingegrepen en de situatie op 

uw bedrijf heb laten herstellen. Ook geeft u niet de nodige zorg aan uw 

runderen in de vorm van het niet tijdig behandelen en, indien nodig, het tijdig 

laten bekappen van de klauwen. De door uw klauwbekapper en uw 

praktiserend dierenarts gegeven adviezen worden door u niet opgevolgd. 

 

Tijdens de controle van 23 september 2020 is door telling vastgesteld dat in de 

ligboxenstal 258 geschikte ligboxen aanwezig waren en hier 299 runderen 

werden gehouden. Hierdoor hadden tenminste 41 runderen niet de beschikking 

over een geschikte ligbox. Hierdoor werden met name de kreupele runderen en 

de rang lagere runderen in hun bewegingsvrijheid beperkt waardoor er 

onvoldoende ruimte wordt gelaten voor hun fysiologische en ethologische 

behoeften. Hierdoor wordt aan de runderen onvoldoende ruimte gelaten voor 

hun fysiologische en ethologische behoeften.  

 

Dit zijn overtredingen van artikel 2.2 lid 8 Wet dieren en artikel 1.6 lid 2 van 

het Besluit houders van dieren. Op grond van deze bepalingen moet u als 

veehouder ervoor zorg dragen dat uw dieren voldoende ruimte worden gelaten 

voor hun fysiologische en ethologische behoeften. 

 

Maatregel akkoord 
 

 
De in de Last onder Dwangsom genoemde maatregelen staan hieronder vermeld. 
 
U moet de volgende maatregelen nemen om de overtredingen die u begaat op te 
heffen: 

 
Maatregel 1: 

U moet ervoor zorgen dat van een dier een register wordt bijgehouden 
van de verstrekte medische zorg en het bij iedere controle 
geconstateerde aantal sterfgevallen. 
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Maatregel 2: 
U moet ervoor zorgen dat de gegevens van het medische register en 
het bij iedere controle geconstateerde aantal sterfgevallen, ten minste 
drie jaar door u worden bewaard. 

 
Hiertoe bent u verplicht op grond van artikel 2.10, lid 1 en lid 2, van het 
Besluit houders van dieren. 
 
Dit betekent dat u:  
- ervoor moet zorgen dat van een dier een register medische zorg wordt 

bijgehouden waarin de aan een dier verstrekte medische zorg is 

vastgelegd.  
- iedere controle geconstateerde aantal sterfgevallen dient te vermelden in dit 

register. 
- dat u het bedoelde register medische zorg ten minste drie jaar moet 

bewaren.  
- herhaling van de overtredingen moet voorkomen op al uw locaties.    

 
Begunstigingstermijn  
Indien de last definitief wordt opgelegd moet u de overtredingen binnen 1 dag, 
na dagtekening van de definitieve last opheffen. Vervolgens moet u de 
overtredingen opgeheven houden.  
 

Maatregel akkoord 

 

Bevindingen dinsdag 12 januari 2021: 

 

Tussen de vorige controle en 12 januari 2021 zijn ongeveer 30 melkkoeien afgevoerd 

van het bedrijf. Dit betroffen runderen met poot/klauwproblemen die op advies van de 

praktiserend dierenarts zijn afgevoerd. Deze runderen waren gust, vrij kort drachtig of 

hadden eerst gekalfd en zijn daarna afgevoerd. 

Tijdens de controle waren er veel minder kreupele runderen aanwezig op het bedrijf 

dan tijdens de vorige controles. 

Alle nog kreupele runderen op het bedrijf zijn door de praktiserend dierenarts 

beoordeeld en geadviseerd m.b.t. afvoer. 

Op moment van controle liepen er geen zieke of gewonde runderen tussen de andere 

runderen die afgezonderd moesten worden in een onderkomen voorzien van droog 

strooisel. 

In het strohok voor in de stal dat als ziekenboeg en afkalfstal dient waren tijdens de 

controle 2 runderen aanwezig waarvan er 1 zwaar had gekalfd. Bij dit rund was de dag 

voor de controle de praktiserend dierenarts nog geweest. Het andere rund had kort 

geleden gekalfd. 

 

Tijdens de controle werden er geen kalveren meer in te kleine eenlingboxjes 

gehouden. Wij zagen dat alle eenlingboxjes in de loods waren verwijderd en dat op 

deze plaats in de loods een groot strohok was gemaakt waarin jonge kalveren werden 

gehouden. 

 

Tijdens de controle waren in alle afdelingen op het bedrijf het aantal dieren in 

overeenstemming met het aantal beschikbare en geschikte ligplaatsen. Wij zagen en 

stelden door telling vast dat er bij de melkkoeien ook geen overbezetting meer was. 

Wij zagen dat de droge koeien werden gehuisvest in de ligboxenstal op de locatie 

 Het aantal melkgevende runderen op het bedrijf minus het 

aantal droge koeien maakte dat er maximaal 250 melkkoeien in de ligboxenstal op de 

locatie  liepen. Wij zagen dat er in de overige afdelingen ook geen 

overbezetting aanwezig was. 
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Tijdens de controle was er een actueel bijgehouden logboek/diergeneesmiddelen 

registratie aanwezig. Zover wij konden beoordelen waren alle diergeneeskundige  

behandelingen en sterftes vermeld. 

 

Over het algemeen gezien lag het bedrijf er netjes bij. Rondom de stallen was veel 

opgeruimd. De strohokken met kalveren en jongvee waren ingestrooid met een dikke 

laag schoon en droog stro. De voergangen waren schoongemaakt en de ouder 

voerresten waren verwijderd. Op moment van controle werd er een ruime hoeveelheid 

kwalitatief goed voer voor de runderen gebracht. De donderdag voor de controle was 

de klauwverzorger op het bedrijf geweest en waren de runderen met poot en 

klauwproblemen behandeld. Op donderdag 21 januari 2021 was de klauwverzorger 

wederom op het bedrijf of runderen te bekappen en om bij runderen waar de klosjes 

er onder vandaan waren gegaan om er nieuwe klosjes onder te plakken. 

 

Dit Rapport van Bevindingen is opgemaakt, gesloten en getekend te  op 22 

januari 2021. 

 

 

De ambtenaren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, 
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Woongemeente : 

Land : 

 

 

Datum vaststellen overtreding : 10 mei 2021 (identificatie en registratie 

schapen. 

  16 maart 2021 en 21 april 2021 

(destructiewetgeving).  

Tijdstip vaststellen overtreding : Zie RVB  

Plaats vaststellen overtreding :    

 

Datum opmerking overtreder : NVT.  

Datum dagtekening rapport : 31 mei 2021 

 

 

 

Aantal bijlagen bij rapport : 6 

Soorten bijlagen  :   Bewijs van ontvangst 

rechthebbende/overtreder 

  :  Foto’s  

  :  Veterinaire verklaring 

 :   Taxatierapport 

  :  Bevindingenbrief, nummer       

  :  Anders, namelijk stallijst UBN  

  :  Anders, namelijk overzicht Rendac, gegevens 

Kamer van koophandel.  
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Onze referentie: 165951/129492/  

 

RAPPORT VAN BEVINDINGEN 
 

Ondergetekenden, inspecteurs met toezichthoudernummers,  

, toezichthouders van de Nederlandse 

Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit, als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, 

aangewezen voor het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of 

krachtens de wettelijke voorschriften waarvan het toezicht op de naleving is 

opgedragen aan de NVWA, berichten u het volgende:  

 

Aanleiding: 

Dit rapport van bevindingen is opgesteld naar aanleiding van een inspectie 

(6578943) in het kader van Identificatie en registratie van schapen en geiten. 

 

Verdere aanleiding van de uitgevoerde controles op het bedrijf  

was het verzoek van het Openbaar Ministerie, te onderzoeken, 

hoe het met de gezondheid en het welzijn van de dieren (schapen) op het bedrijf 

gesteld was. Dit naar aanleiding van een eerdere verwaarlozing van dieren 

(schapen) op het bedrijf.  

 

Naar aanleiding van het bovenstaande hebben wij, toezichthouders  en 

 op verschillende data controles op het bedrijf van (  

r uitgevoerd.  

Er werden tijdens deze controles geen omissies geconstateerd op het gebied van 

welzijn/gezondheid bij de aanwezige schapen.   

Tijdens deze controles werden wel omissies geconstateerd op het gebied van de 

identificatie en registratie (I&R) van schapen.  

Tevens troffen wij omissies aan die betrekking hebben op de geldende 

destructiewetgeving. 

   

Omdat het tijdens eerdere controles praktisch niet mogelijk was (in verband met 

het regelen van hekwerk, het vangen van schapen en beperkte tijd) direct een 

(I&R) controle uit te voeren hebben wij met , hierna overtreder  

 afgesproken op maandag 10 mei 2021 een volledige I&R controle bij de 

schapen uit te voeren. 

 

Tijdens de controles werd duidelijk dat, doordat  dit mededeelde, 

dat het aan- en afmelden van schapen aan het I&R systeem niet door  

 of een andere vennoot van het bedrijf  wordt gedaan. 

Volgens zeggen van  wordt dit gedaan door de agrarisch adviseur 

van het bedrijf,  

Omdat wij, toezichthouders tijdens voorgaande controles op de stallijst steeds 

hadden waargenomen dat het aan- en afmelden van schapen op het bedrijf 

hoofdzakelijk steeds op één datum per kalenderjaar plaatsvindt heb ik, 

toezichthouder  op 29 april 2021 omstreeks 14.30 uur telefonisch contact 

opgenomen met  

Nadat ik de reden van het gesprek had verteld deelde hij mij mede dat 

hij het aan- en afmelden van schapen op het bedrijf aan het I&R systeem deed. 

Volgens zijn zeggen was de E-herkenning die nodig is om dieren aan- en af te 

melden aan het I&R systeem verlopen waardoor het bedrijf  

dit niet zelf kon.  
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     Op de stallijst waren 46 identificatiecodes van schapen aanwezig die allen 

gemeld waren aan het I&R systeem met als geboortedatum 26 maart 

2021. 

  

Het betroffen op de stallijst 46 identificatiecodes van de schapen die vermeld 

waren op de stallijst onder nummers 70 tot en met 73 en de nummers 95 tot en 

met 136. In dit geval volwassen rammen en ooien.  

Tijdens de uitgevoerde controle werd duidelijk dat de geboortedata van de 

schapen van de hierboven genoemde nummers op de stallijst niet juist en niet 

naar waarheid waren gemeld aan het I&R systeem.  

Wij, toezichthouders wisten dat deze 46 schapen gelet op de grootte, bouw en 

ontwikkeling (een aantal van de schapen begonnen reeds te “uieren” omdat zij 

kennelijk binnen afzienbare tijd moesten gaan lammeren) van de dieren dat zij 

ongeveer een jaar oud waren. 

 

Van de bovengenoemde schapen zijn een aantal overzichtsfoto`s gemaakt. De 

schapen op de foto`s zijn tevens beoordeeld door toezichthoudend dierenarts drs. 

 In verband met de leeftijd van de schapen heeft zij een (korte) 

veterinaire verklaring opgesteld.  

 

Bijlage 2  

en 3: De veterinaire verklaring en de overzichtsfoto`s van de 46 schapen zijn als 

respectievelijk bijlage 2 en 3 aan het RVB toegevoegd.  

 

Naar aanleiding van het bovenstaande werd ons, toezichthouders duidelijk dat 46 

schapen een onjuiste geboortedatum hadden zoals die vermeld was in het I&R 

systeem. 

 

Gelet op artikel 5b.52 onder c van de Regeling houders van dieren dienen 

exploitanten die schapen en geiten houden bij het aanbrengen van de 

identificatiemiddelen na de geboorte van een schaap of geit, onder 

andere de (juiste) geboortedatum door te geven aan het 

geautomatiseerde gegevensbestand. 

 

Tevens werd duidelijk dat 46 schapen niet tijdig, in dit geval niet binnen 6 

maanden na geboorte, waren aangemeld in het I&R systeem (In dit geval gelet op 

de aangegeven geboortedatum van 26 maart 2021 op de stallijst).  

 

Gelet op artikel 5b.56 van de Regeling houders van dieren  

is de termijn waarbinnen de gegevens, bedoeld in artikel 5b.52, eerste 

lid, worden doorgegeven, bedraagt zes maanden na de geboorte, of 

zoveel eerder als het schaap of de geit wordt afgevoerd of over de 

openbare weg wordt verplaatst. 

 

 Bevindingen destructiemateriaal schapen: 

 

Zoals hierboven reeds aangegeven zijn door ons, toezichthouders  en  

op verschillende data controles uitgevoerd op het bedrijf van  

  

Op dinsdag 16 maart 2021 omstreeks 10.45 uur bevonden wij, toezichthouders 

 ons op een weiland gelegen aan de  

ter hoogte van huisnummer   

Aan de hand van de door het bedrijf aan Rijksdienst Voor Ondernemend 

Nederland gedane digitale opgave percelen en door eerdere controles op het 
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bedrijf wisten wij, toezichthouders dat dit weiland voor de schapen in gebruik is 

bij het bedrijf  

 

Nadat wij, toezichthouders de op het weiland aanwezige schapen hadden 

gecontroleerd liepen wij terug naar de voorzijde van het weiland. Wij zagen in dit 

gedeelte van het weiland verschillende materialen en werktuigen staan en liggen.  

Tussen de materialen zagen wij de kale botten, onder andere de schedel en 

onderkaak, en de restanten van botten. Wij herkenden de botten aan de vorm als 

de botten van een volwassen schaap.  

Wij zagen dat de botten niet afgedekt waren en toegankelijk waren voor katten, 

honden en ongedierte. Wij zagen dat er van het kadaver van een schaap enkel 

kale botten resteerden. Wij zagen dat delen van het kadaver, zoals haren, huid en 

spierweefsel van het kadaver ontbraken. Wij wisten dat destructiemateriaal aan 

destructie was onttrokken. Tevens wisten wij dat destructiemateriaal niet tijdig, 

de eerst volgende werkdag nadat het destructiemateriaal was ontstaan, ter 

destructie was aangeboden.  

 

Op woensdag 21 april 2021 omstreeks 13.40 uur bevonden wij, toezichthouders 

 ons opnieuw aan de  ter hoogte van 

huisnummer  

Wij zagen dat aan de voorzijde van het weiland dat bij het  

 een schuur aanwezig is.  

Wij roken aan de achterzijde van de schuur een rottende en stinkende geur die wij 

herkenden als de geur van kadavers. Wij zagen tegen de muur van de schuur aan 

plastic en een houten plaat liggen. Toen wij het plastic en de plaat opzij schoven 

zagen wij de kadavers liggen van in ieder geval 3 schapen lammeren en een geit 

lam. Wij zagen dat één van de kadavers van een lam in verre staat van ontbinding 

was. Wij zagen dat er maden uit het kadaver kropen. Wij wisten dat het 

aangetroffen destructiemateriaal niet tijdig, niet de eerst volgende werkdag na het 

ontstaan, ter destructie was aangeboden.   

 

Later heb ik, toezichthouder  het overzicht met meldingen en afgevoerde 

kadavers opgevraagd bij het destructiebedrijf Rendac Son B.V. van het bedrijf met 

klantnummer/UBN  op naam van   

Dit overzicht heeft betrekking over de periode 01-01-20 t/m 30-04-21. 

Aan de hand van het overzicht van Rendac werd duidelijk dat laatste ophalingen 

van destructiemateriaal op het bedrijf hebben plaatsgevonden op 13 mei 2020.  

 

Bijlage 4: Het Rendac overzicht met ophalingen op het bedrijf met UBN  op naam 

van  is als bijlage 4 aan het RVB toegevoegd.  

  

 De bovenstaande bevindingen ten aanzien van het aangetroffen 

destructiemateriaal van schapen zijn overtredingen van: 

 

Het kadaver van 1 volwassen schaap en een lam zijnde een dierlijk bijproduct als 

bedoeld in artikel 3.20 van de Regeling dierlijke bijproducten werden niet de eerst 

volgende werkdag nadat dit dierlijk bijproduct was ontstaan, ter destructie was 

aangeboden.  

Dit is een overtreding van artikel 3.22, eerste lid van de Regeling dierlijke 

producten 

 

Het niet (voldoende) afdekken van het kadaver van 1 volwassen schaap. Dit 

destructiemateriaal was  niet afgedekt en toegankelijk voor vogels, ongedierte, 

knaagdieren en zichtbaar voor erfbetreders en passanten. Er werd niet voldaan 

aan de geldende bewaarvoorschriften. 
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Dit is een overtreding van artikel 3.23, eerste lid van de Regeling dierlijke 

producten. 

 

Gedeelten van het kadaver van 1 schaap ontbraken. De houder van een ingevolge 

artikel 3.3, eerste lid, aangewezen dierlijk bijproduct geeft dit materiaal aan bij, 

houdt het ter beschikking van, en staat het af aan, de ondernemer binnen wiens 

werkgebied het materiaal zich bevindt. Aan het voorgaande werd gelet op onze 

bevindingen niet voldaan.   

Dit is een overtreding van artikel 3.4 eerste lid van de Wet dieren.  

 

Bijlage 5: Van het door ons, toezichthouders aangetroffen destructiemateriaal zijn een 

aantal overzichtsfoto`s gemaakt. Deze foto`s zijn als bijlage 5 aan het RVB 

toegevoegd.  

 

De bovenstaande bevindingen worden aangerekend. 

 

 De identiteit is geverifieerd bij de basisregistratie personen of aan de hand van 

een rechtsgeldig identiteitsbewijs. 

De gegevens van het bedrijf  zijn gecontroleerd aan de 

hand van de gegevens van de Kamer van koophandel en conform bevonden. 

Bijlage 6: Een uitdraai van de gegevens van het bedrijf  zijn als 

bijlage 6 aan het RVB toegevoegd.  

 

 

 Te nemen maatregelen: 

 Zorg ervoor dat 5 identificatiecodes van schapen, die niet meer aanwezig                

zijn op uw bedrijf, afgemeld worden van UBN  

    Zorg ervoor dat 4 schapen met een leeftijd van > 6 maanden, die tijdens 

controle aanwezig waren op uw bedrijf, aangemeld worden op het UBN 

. 

    Zorg ervoor dat bij de 46 schapen die een onjuiste geboortedatum in het I&R 

systeem hebben met de juiste geboortedata in het I&R systeem worden 

gemeld op uw UBN   

 

1ste opmerkingen overtreder  

 

Geen verklaring. 

 

1ste opmerkingen toezichthouder(s): 

   

Na overleg over het bovenstaande met het openbaar ministerie, het Functionele 

parket te Rotterdam, is besloten in verband met het bovenstaande geen proces-

verbaal op te maken.  

 

Op donderdag 20 mei 2021 omstreeks 18.15 uur sprak ik, toezichthouder  

 namens het bedrijf  de mij bekende  via het 

telefoonnummer   

Nadat ik, toezichthouder  op de hoogte had gebracht van onze 

bevindingen heb ik heb ik het bedrijf  een Rapport van 

bevindingen aangezegd.  
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09-05-2021Aanvraagdatum
Selectie gegevens

Peildatum 09-05-2021

Stallijst

ME/UBN
Diersoort

Aantal dieren op stallijst

Aantal vrije oormerken

0 136 0

Runderen Schapen Geiten

2 0
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09-05-2021
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er
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5

Pagina 1 van 6

Vlagsoort Vlag op UBN 

Vlaggen

Ingangsdatum

Peildatum 09-05-2021Stallijst ME/UBN

ME/UBN

Bedrijfsgegevens

Adres
Postcode en woonplaats
Relatienummer
Naam
Telefoonnummer

Aantal dieren op stallijst

01-07-2018

01-07-2018

01-05-2017

01-05-2017

01-05-2017

01-05-2017

01-05-2017

01-05-2017

01-05-2017

01-05-2017

01-05-2017

01-05-2017

01-05-2017

01-05-2017

01-05-2017

01-05-2017

01-05-2017

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-07-2018

01-07-2018

01-05-2017

01-05-2017

01-05-2017

01-05-2017

01-05-2017

01-05-2017

01-05-2017

01-05-2017

01-05-2017

01-05-2017

01-05-2017

01-05-2017

01-05-2017

01-05-2017

01-05-2017

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

  ID-code
  oormerkhistorie

  Geboorte
  datum

  Aanvoer
  datum

Opmerking

Diersoort
  Werk-
  nummer

Nr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Schaap
Soort merk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Vervanging merken
Oorspronkelijk ID

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 136 0

Runderen Schapen Geiten
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Peildatum 09-05-20212Stallijst ME/UBN

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

  ID-code
  oormerkhistorie

  Geboorte
  datum

  Aanvoer
  datum

Opmerking

Diersoort
  Werk-
  nummer

Nr

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Schaap
Soort merk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Vervanging merken
Oorspronkelijk ID
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Peildatum 09-05-2021Stallijst ME/UBN

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

  ID-code
  oormerkhistorie

  Geboorte
  datum

  Aanvoer
  datum

Opmerking

Diersoort
  Werk-
  nummer

Nr

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

Schaap
Soort merk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Vervanging merken
Oorspronkelijk ID
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Peildatum 09-05-20212Stallijst ME/UBN

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

  ID-code
  oormerkhistorie

  Geboorte
  datum

  Aanvoer
  datum

Opmerking

Diersoort
  Werk-
  nummer

Nr

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

Schaap
Soort merk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Vervanging merken
Oorspronkelijk ID
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Peildatum 09-05-2021Stallijst ME/UBN

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

26-03-2021

  ID-code
  oormerkhistorie

  Geboorte
  datum

  Aanvoer
  datum

Opmerking

Diersoort
  Werk-
  nummer

Nr

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

Schaap
Soort merk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Elektronisch 
oormerk

Vervanging merken
Oorspronkelijk ID
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Peildatum 09-05-20212Stallijst ME/UBN

Nog niet verwerkte meldingen
ID-code Geboorte 

datum 
Soort melding Datum Status melding Reden van afwijzingVervanging merken

Oorspronkelijk ID

ID-code Werknummer

0009

0010

Actuele vrij merken diersoort Rund

Oormerk

Oormerk

Soort merk
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Overzichtsfoto`s   
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R5742006 Darling Ingr Int. (ERS) Afdruk datum en tijd 30-04-21 11:09:43

1Page -Customer Calls Overview

SON0001IL OPHAALOVERZICHT KADAVERS en VATEN-MATERIAALVersie

OPHAALOVERZICHT Kadavers en Vaten-Materiaal

DU Email Print: NKlant nummer: Taal

Naam:

Adres:

Postcode Woonplaats

Opgehaalde- kadavers Gemeld- oornummer Geb. datumOpgehaalde- vaten / bakkenDiercode / SoortLaad- plaats Ophaal- datum Gemelde- kadavers

25-03-20 Schaap01 55,0000 PCPC PC

24-04-20 Schaap01 22,0000 PCPC PC

13-05-20 Schaap01 11,0000 PCPC PC

13-05-20 Schaaplammeren01 15,0000 BLPV BL

8 1Totaal PC13,0000 PV BL

8Schaap 8,0000 PC

1Schaaplammeren 5,0000 BL

1813,0000 BLTotaal PC

30-04-21t/m01-01-20Dit overzicht heeft betrekking op de periode

BL = VAT

KC = KantelContainer

KB = KoelkelderBak

Naam:

Adres:

Postcode / Woonplaa

D
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Overzichtsfoto`s destructiemateriaal  

16 maart 2021 
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Divisie: Inspectie 

Afdeling: Dier 

Team: Dierenwelzijn 04 

Teamleider:  

Inspecteur(s):  

   

Dit rapport van bevindingen is bestemd voor de Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit, Team Bestuurlijke Maatregelen. 
 

Onderzoeksnummer NVWA:  166203 

Rapportnummer:  129847 

  

1) Overtredend bedrijf/onderneming: 

Naam bedrijf        : 

Rechtsvorm         : 

Vestigingsadres       : 

Postcode en vestigingsplaats  : 

Gemeente van vestiging    : 

Inschrijvingsnummer KvK   : 

  

2) Overtreder: 

BSN : 

Naam : 

Voornamen : 

Geboortedatum : 

Geboorteplaats : 

Geboorteland : 

Nationaliteit : 

Woonadres : 

Postcode en Woonplaats : 

Woongemeente : 
Land            : 
 

 
Artikel overtreding : Artikel 2.1, lid 1 en artikel 2.2, lid 8 van de Wet 

dieren. 
Omschrijving overtreding : Het bij paarden veroorzaken van pijn of letsel dan 

wel de gezondheid of het welzijn van paarden 
benadelen door, o.a. het niet tijdig raadplegen van 
een hoefsmid. 

 

Artikel overtreding : Artikel 1.7 onder e van het Besluit houders van 

dieren. 
Omschrijving overtreding : Zeker 7 paarden krijgen geen geschikt voeder zodat 

ze in goede gezondheid blijven en aan hun 
voedingsbehoeften wordt voldaan. Voer was 
beschimmeld en rook muf. 
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Datum vaststellen overtreding  : 27 mei 2021 
Tijdstip vaststellen overtreding  : vanaf 10.30 uur 
Plaats vaststellen overtreding  :   
 

Datum opmerking overtreder  : 27 mei 2021 
Datum dagtekening rapport  : 03 juni 2021 
 
 

 
 
 
Aantal bijlagen bij rapport : -3- 

Soorten bijlagen  :  Foto’s 

  :  Veterinaire Verklaring  
  :   
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Bijlage 1: 

 
Naam                    :   
       _____________________________________________________ 
Postadres    :  Catharijnesingel 59                     
                                _____________________________________________________ 
Vestigingsplaats  :  3511 GG Utrecht 
                                _____________________________________________________ 
 
Ik,  toezichthoudend dierenarts bij de Nederlandse Voedsel en Waren 
Autoriteit (NVWA) van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, toezichthouder 
zoals gedefinieerd in artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht en op grond van artikel 8.1 
van de Wet dieren, zoals omschreven in artikel 2a van het Besluit aanwijzing toezichthouders Wet 
dieren, aangewezen om toezicht te houden op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de 
Wet dieren, rapporteer het volgende:  
 
Op donderdag 27 mei 2021, omstreeks 10.30 uur  werden door mij beoordeeld: 
   
Soort dieren       : Paarden 
           _____________________________________________________ 
Aantal dieren (geschat)       : 17 paarden en 2 veulens 

       _____________________________________________________ 
Ras/geslacht/leeftijd/kleur        : Diversen 
           _____________________________________________________ 
 
Gegevens omtrent de houder van dieren: 
 
Naam/adres/plaats       :  

_____________________________________________________ 
Locatie                          :   

_____________________________________________________ 
 

 
Vraag 1 Beschrijf de omstandigheden waarin de dieren zich bevonden. 
Antwoord: 
 

(Voor een uitgebreide omschrijving van de locaties en foto’s zie het bijbehorende 
Rapport van Bevindingen) 
 
Aangekomen op de locatie zag en hoorde ik, van de aanwezige verzorger, dat er 
paarden van de heer Heringa op stal werden gehouden en er paarden in de wei 
liepen.  
 
Op stal telde ik 7 paarden (chipnummers NLD 5 , NLD 

. NLD . NLD ,  NLD 
, NLD  het chipnummer van het paard in de 

eerstee box aan de linkerzijde kon niet worden afgelezen) verdeeld over 7 boxen, 
ik zag dat 2 paarden een veulen aan de voet hadden. Ik zag dat de paarden de 
beschikking hadden over voldoende hygiënische huisvesting. Ik zag dat de 
paarden de beschikking hadden over ruwvoer. Ik zag in dit voer schimmel 
aanwezig, ik rook dat het voer stonk.  
Ik zag dat alle paarden te lange hoeven hadden, ik zag dat sommige hoeven 
deels waren ingescheurd.  

V E T E R I N A I R  E    V E R K L A R I N G 
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In het eerste perceel telde ik 4 paarden, ik zag twee bruine paarden een vos en 
een schimmel. Het lukte niet om de chipnummers van de twee bruine paarden af 
te lezen, de vos had het chipnummer NLD  en de schimmel 
NLD  Ik zag dat de vier paarden veel te lange hoeven hadden, 
ik zag dat diverse hoeven waren ingescheurd. Ik zag dat de hoeven van een van 
de bruine paarden al omhoog groeide.  
 
In het tweede perceel telde ik 6 jaarlingen. Ik zag dat verschillende jaarlingen te 
lange hoeven hadden. Door de natheid van het perceel en het temperament van 
de koppel lukte het mij niet alle paarden individueel te beoordelen.  
 
Ik hoorde de verzorger zeggen dat hij dit jaar al meerdere malen had 
aangegeven dat de paarden bekapt moesten worden.  
 

  
 
Vraag 2 In welke lichamelijke toestand werden de dieren aangetroffen? 
Antwoord: Ik zag dat de paarden in een normale tot goede lichamelijke conditie verkeerden. 

Ik stelde vast dat er sprake was van achterstallig hoefonderhoud.  
 

 
Vraag 3 Wanneer is de aangetroffen toestand naar uw mening ontstaan? 
Antwoord: Voor diverse paarden is niet tijdig een hoefsmid geraadpleegd, deze paarden 

hadden achterstallig hoefonderhoud. Voor de paarden op stal lag voer van 
onvoldoende kwaliteit.  
 
In het algemeen gesteld lijkt er gezien de historie (terugkerende bevindingen 
bijvoorbeeld hoefonderhoud) en de huidige bevindingen geen sprake is van een 
incident maar van een chronisch/structureel probleem dat wil zeggen langdurig 
dan wel met een intermitterend verloop. 
 

 
Vraag 4 Waardoor is de aangetroffen toestand naar uw mening ontstaan? 
Antwoord: Een dierhouder heeft een verregaande, bijna absolute invloed op het leven en de 

leefomstandigheden van zijn dieren. Voor het verzorgen van (veel) dieren moet 
een dierhouder een proactieve houding hebben en minimaal in de (basis)zorg 
voorzien (water, voer, huisvesting en medische zorg). De houder heeft 
onvoldoende actie ondernomen om de bestaande problemen te verhelpen 
danwel te voorkomen. 
 
De houder lijkt de bestaande problemen lijkt de tekortschietende verzorging niet 
te herkennen of wil deze niet erkennen. Voor het verzorgen voor een groot aantal 
paarden moet een dierhouder een proactieve houding hebben en minimaal in de 
(basis)zorg voorzien (water, voer, huisvesting en medische zorg). Zowel uit de 
historie als ook uit de meest recente controle blijkt dat adviezen alsmede eisen 
op het gebied van de huidige wet- en regelgeving niet of nauwelijks worden 
opgevolgd. De houder lijkt er een eigen zienswijze op na te houden met 
afwijkende normen en waarden ten opzichte van de huidige gestelde minimale 
welzijnseisen.  
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Vraag 5a Is de gezondheid en/of het welzijn van de dieren naar uw mening benadeeld? 
Toelichting 

Antwoord: Ja, zowel de gezondheid als het welzijn worden benadeeld. Het welzijn omdat in 
gevolge artikel 1.3 Wet dieren wordt erkend dat dieren een ‘eigen’ waarde 

hebben. Het zijn wezens met gevoel. 
Welzijn omvat dus meer dan alleen de fysieke gezondheid (lichamelijke 
afwijkingen) van een dier. 
Alleen als aan de vijf vrijheden is voldaan krijgen de dieren de zorg die zij 
redelijkerwijs behoeven. Dieren moeten gevrijwaard zijn: 

1. honger, dorst of onjuiste voeding 
2. fysiek en fysiologisch (thermaal) ongerief 
3. pijn, verwondingen en ziektes 
4. angst en chronische stress 
5. beperking van hun natuurlijk gedrag 

 
Te lange hoeven geven een grotere kans op diverse afwijkingen in de hoef en in 
de benen (bijvoorbeeld grotere kans op rotstraal, ondergeschoven verzenen, 
kneuzingen, scheuren in de hoefwand, hoefkatrolontsteking,  grotere kans op 
hoefzweren, problemen in het been/lijf ten gevolge van de afwijkende belasting 
en/of houding, etc.).  Dit geeft een duidelijk verhoogd risico op kreupelheid. De 
“Gids Goede Praktijken” voor paarden geeft als richtlijn aan dat de hoeven van 
paarden en pony’s elke zes tot acht weken gecontroleerd dienen te worden en 

zonodig bekapt. Het merendeel van de paarden had te lange hoeven tot veel te 
lange hoeven. De verzorger gaf aan dat de paarden dit jaar, 2021, nog niet waren 
bekapt.  
 
Paarden dienen de beschikking te hebben over een toereikende hoeveelheid 
voer van een goede kwaliteit. Het voer wat op stal voor de boxen lag was van 
onvoldoende kwaliteit.  
 
Conclusie: De paarden krijgen niet de zorg die zij redelijkerwijs behoeven. Deze 
zorg moet van een dierhouder in alle redelijkheid wel verwacht worden.  
 

 
Vraag 5b Is er hierdoor sprake van vermijdbaar lijden? 
Antwoord: Er was sprake van een vermijdbare toestand. Bij voortduren van deze toestand 

zal dat zeker tot (vermijdbaar) lijden leiden. De paarden zijn afhankelijk van de 
houder en kunnen zich niet onttrekken aan de ontoereikende verzorging en/of 
huisvesting. 
  

 
Vraag 6 Heeft de houder naar uw mening - gelet op de toestand waarin de dieren werden 

aangetroffen – de dieren de nodige verzorging onthouden? 
Antwoord: Volgens vaste jurisprudentie bestaat de zorg voor een dier uit de volgende vier 

aspecten: water, voer, huisvesting en medische zorg. 
Ten aanzien van het voer (onvoldoende kwaliteit) en de (medische) zorg (te 
lange hoeven) is de dierhouder in gebreke en is de nodige verzorging onthouden. 
 

 
Vraag 7 Is er contact geweest met eigen praktiserend dierenarts en/of externen? 

Toelichting  
Antwoord: Ja hier heb ik contact mee gehad. Dit contact verliep goed en was constructief. 
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Bijlage 2: 4 merries in de weide 
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6 jaarlingen in de weide 
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Paarden op stal 
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Bijlage 3:Beschimmeld voer 
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Divisie: Inspectie 

Afdeling: NVWA HH IH Afd Dier 

Team: NVWA HH IH Tm Noord Dierenwelzijn Landbouw 

Teamleider: 

Inspecteur(s): 

 

  

Dit rapport van bevindingen is bestemd voor de Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit, Team Bestuurlijke Maatregelen. 
 

Onderzoeksnummer NVWA:  164231 

Rapportnummer:  128214 

1) Overtredend bedrijf/onderneming: 

Naam bedrijf:         

Rechtsvorm:         

Vestigingsadres:        

Postcode en vestigingsplaats:   

Gemeente van vestiging:    

Inschrijvingsnummer KvK:    

 

2) Overtredend bedrijf/onderneming: 
Naam bedrijf:         

Rechtsvorm:         

Vestigingsadres:        

Postcode en vestigingsplaats:   

Gemeente van vestiging:    
Inschrijvingsnummer KvK:    

 

3) Overtreder: 

Naam:  

Voornamen:  

Geboortedatum:  

Geboorteplaats:  

Geboorteland:  

Nationaliteit:  

Woonadres:  

Postcode en Woonplaats:   

Woongemeente:  

Land:  

BSN:  

 

4) Overtreder: 

Naam: 

Voornamen: 

Geboortedatum: 

Geboorteplaats: 

Geboorteland: 

Nationaliteit: 

Woonadres: 

Postcode en Woonplaats:  

Woongemeente: 

Land: 

BSN: 
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Onze referentie: 164231/128214/  

 

RAPPORT VAN BEVINDINGEN 
 

Op dinsdag 09 februari 2021, omstreeks 13.30 uur, stelden wij,  en  

, beiden werkzaam als ambtenaar bij de Nederlandse Voedsel- en 

Warenautoriteit, hierna te noemen NVWA, van het Ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit, werkzaam binnen afdeling Dier, divisie Inspectie, in het team 

Dierenwelzijn Noord, gevestigd Lubeckplein 34 te 8017 JS Zwolle, op grond van artikel 

van artikel 8.1 van de Wet dieren, bij artikel 2a van het Besluit aanwijzing 

toezichthouders Wet dieren aangewezen als toezichthouder, een controle in op 

bovenstaand bedrijf. 

 

Aanleiding: 

Dit rapport van bevindingen is opgesteld naar aanleiding van een inspectie (6214236) 

in het kader van Dierenwelzijn - hercontrole. 

 
De hercontrole heeft plaatsgevonden op het Besluit  Last onder dwangsom met 
zaaknummer 202003153 en last onder bestuursdwang ter voorkoming van herhaling 
met zaaknummer 202003068. 

 

In de Last onder Dwangsom met zaaknummer 202003153 staan de volgende 

maatregelen vermeld. 
 

Maatregel 1: u moet kadavers, tot ze zijn opgehaald door de ondernemer, 

bewaren volgens de bewaarvoorschriften.  
 
Maatregel akkoord 

 

In de Last onder bestuursdwang ter voorkoming van herhaling  met zaaknummer 

202003068 staan de volgende maatregelen vermeld. 
 

Maatregel 1: u moet ervoor zorgen dat een dier dat ziek of gewond lijkt 

onmiddellijk op passende wijze wordt verzorgd. 
 
Maatregel akkoord 
 
Maatregel 2: u moet ervoor zorgen dat wanneer deze zorg geen verbetering in 
de toestand van het dier brengt, dat er zo spoedig mogelijk een dierenarts 
wordt geraadpleegd en het behandelplan wordt uitgevoerd. 

 

Maatregel akkoord 
 
Maatregel 3: u moet ervoor zorgen dat een ziek of gewond dier wordt 
afgezonderd in een passend onderkomen dat zo nodig is voorzien van droog 
strooisel. 
 

Maatregel akkoord 

 

  

Alvorens wij, toezichthouders , het bedrijf betraden hebben wij 

schone laarzen aangetrokken.  
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Divisie: Inspectie 

Afdeling: Dier 

Team: Dierenwelzijn 4 

Teamleider: 

Inspecteur(s): 

  

  

Dit rapport van bevindingen is bestemd voor de Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit, Team Bestuurlijke Maatregelen. 
 

Onderzoeksnummer NVWA:  166151 

Rapportnummer:  129860 

 

1) Overtredend bedrijf/onderneming: 

Naam bedrijf:         

Rechtsvorm:         

Vestigingsadres:        

Postcode en vestigingsplaats:   

Gemeente van vestiging:    

Inschrijvingsnummer KvK:    

  

2) Overtreder: 

BSN:             

Naam:            

Voornamen:          

Geboortedatum:        

Geboorteplaats:        

Geboorteland:         

Nationaliteit:         

Woonadres:          

Postcode en woonplaats:     

Woongemeente:        

Land:            
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Divisie: Inspectie 
Afdeling: NVWA HH IH Afd Dier 
Team: NVWA HH IH Tm Zuid Dierenwelzijn Landbouw 
Teamleider: 
Inspecteur(s): 

 
  
Dit rapport van bevindingen is bestemd voor de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Team 
Bestuurlijke Maatregelen. 
 
Onderzoeksnummer NVWA:  165093 
Rapportnummer:  128548 
 

1) Overtredend bedrijf/onderneming: 
Relatienummer        
Naam bedrijf:         
Rechtsvorm:         
Vestigingsadres:        
Postcode en vestigingsplaats:   
Gemeente van vestiging:    
Inschrijvingsnummer KvK:    
  

2) Overtreder: 
Naam  
Voornamen  
Geboortedatum  
Geboorteplaats  
Geboorteland  
Nationaliteit  
Woonadres  
Postcode en Woonplaats  
Woongemeente  
Land  
 

3) Overtreder: 
Naam  
Voornamen  
Geboortedatum  
Geboorteplaats  
Geboorteland  
Nationaliteit  
Woonadres  
Postcode en Woonplaats  
Woongemeente  
Land  
 
 
Datum vaststellen overtreding : 24 maart 2021 
Tijdstip vaststellen overtreding : 10.30 uur 
Plaats vaststellen overtreding :  
 

26.



Datum opmerking overtreder : NVT. 
Datum dagtekening rapport : 07 april 2021 
 
 
Aantal bijlagen bij rapport : 7 
Soorten bijlagen  :   Bewijs van ontvangst 

rechthebbende/overtreder 
  :  Foto’s, filmbeelden  
  :  Veterinaire verklaring 
 :   Taxatierapport 
  :  Bevindingenbrief, nummer       

  :  Anders, namelijk plattegrond bedrijf 
  :  Anders, namelijk visitebrieven/logboek, 

stallijst, gezondheidsplan en 
bedrijfsbehandelplan 
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Onze referentie: 165093/128548/  
 

RAPPORT VAN BEVINDINGEN 
 

Ondergetekenden, inspecteurs met toezichthoudernummers   
 en  , toezichthouders van de Nederlandse Voedsel- 

en Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit, als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, 
aangewezen voor het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of 
krachtens de wettelijke voorschriften waarvan het toezicht op de naleving is 
opgedragen aan de NVWA, berichten u het volgende:  
 
Aanleiding: 
Dit rapport van bevindingen is opgesteld naar aanleiding van een inspectie 
(6084723) in het kader van Dierenwelzijn - hercontrole. 
 
De verdere aanleiding voor de uitgevoerde hercontrole dierenwelzijn op het bedrijf 
zijn maatregelen in een viertal  Besluiten die werden opgesteld door de afdeling 
Team Bestuurlijke Maatregelen (TBM) van de NVWA naar aanleiding van eerdere 
controles op het bedrijf van Maatschap  
 
Het betrof in dit geval het Besluit (Last onder dwangsom TVVH) met  
zaaknummer: 201900459. 
 
De (nog geldende)  maatregel in het Besluit betreft: 
 

 
 
Het betrof in dit geval het Besluit (Last onder dwangsom) met  zaaknummer: 
201903169. 
 
De (nog geldende)  maatregel in het Besluit betreft: 
 

 
 
Het betrof in dit geval het Besluit (Last onder bestuursdwang TVVH) met  
zaaknummer: 202001187. 
 
De (nog geldende)  maatregel in het Besluit betreft: 
 

 
 

26.



Het betrof in dit geval het Besluit (Last onder bestuursdwang TVVH) met  
zaaknummer: 202001242. 
 
De maatregelen in het Besluit betreffen: 
 

 

 

 
 
Tijdens deze inspectie werden wij vergezeld door toezichthoudend dierenarts  

 (hierna TZD  toezichthoudernummer  eveneens 
werkzaam bij de NVWA. 
 
Locatie: 

   
 
Bevindingen: 

Bijlage 1: Als bijlage 1 heb ik, toezichthouder  een plattegrond van de locatie 
bijgevoegd. 
 

Bijlage 2: Tijdens de controle hebben wij, toezichthouders  foto’s 
gemaakt. Een aantal van deze foto’s is als bijlage 2 bij dit Rapport van 
Bevindingen (RVB) gevoegd. 

 
Bijlage3: Voorafgaand aan de controle is een stallijst uit het I&R systeem van het 

Uniekbedrijfsnummer (UBN) gegenereerd. De stallijst met als peildatum 
22 maart 2021 is als bijlage 3 aan het RVB toegevoegd  
 
Op woensdag 24 maart  2021 omstreeks 10.30 uur bevonden wij, toezichthouders 

 ons op bovenstaande locatie.  
Wij troffen hier een man de ons bekende  hierna overtreder  

  
Wij hebben ons aan hem gelegitimeerd als toezichthouders van de NVWA, en 
hebben hem het doel van onze komst medegedeeld. Vervolgens zijn wij gestart 
met onze inspectie. 
 
Hokjes naast ligboxenstal 
Wij, toezichthouders  zagen dat meerdere kalveren en een 
aantal varkens werden gehouden in de hokken naast de ligboxenstal (stal 1). 
 
Hok 1, 2 en 3 
Wij zagen zeven kalveren gehouden in het eerste hok (gezien vanaf de oprit aan 
de , negen kalveren gehouden in het tweede hok en 10 kalveren 
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gehouden in het derde hok. Wij zagen geen afwijkingen betreffende het houden 
en verzorging van deze kalveren. Wel zagen wij dat de kalveren voorzien van de 
merken met de werknummers  en  in het 3e hok mager waren. Wij 
zagen duidelijk een groeiachterstand ten opzichte van de overige kalveren in het 
hok. Wij zagen de ribben en ruggenwervels van deze kalveren. Overtreder  

deelde mede dat de kalveren een groeiachterstand hadden als gevolg van 
het feit dat zij diarree hadden gehad (of woorden van gelijke strekking).  
 
Hok 4, en 7  
Wij zagen drie varkens gehouden in het vierde hok en twee varkens in het 
zevende hok. Toezichthouder  heeft de waterdruk van de drinknippels in 
de beide varkenshokken gecontroleerd. Toezichthouder  deelde mede dat 
de waterdruk op de drinknippels net voldoende was en wel verbeterd was ten 
opzichte van de vorige controle op 22 april 2020.  Wij zagen verder dat de  
hokken ingestrooid waren met zaagsel dat een groot gedeelte van de vloer 
bedekte. Wij zagen dat de varkens beschikten over een voldoende schone en 
droge ligplaats.  
Wij zagen dat de hygiëne in beide hokken voldoende was. 
 
Hok 5  
Wij zagen dat in het vijfde hok één varken gehuisvest was.  
Wij zagen dat het hok was ingestrooid met zaagsel. Wij zagen dat het varken in 
dit geval een zeug in een verminderde conditie was. Wij zagen de ruggenwervels 
en ribben. Wij zagen dat de flanken van het varken ingevallen waren. Wij zagen 
dat het varken in een matige voedingsconditie was.  
 
Hok 6 
Wij zagen drie kalveren (nuka’s) gehouden in het zesde hok. We zagen dat de 
kalveren in het hok voorzien waren van de oormerken met de werknummers 

 Deze kalveren waren gelet op de actuele stallijst geboren op  
30-10-2020, 24-10-2020 en 30-10-2020.  
Wij toezichthouders zagen dat de kalveren geen toegang hadden tot voldoende 
drinkwater van passende kwaliteit en niet op andere wijze in hun behoefte aan 
water konden voldoen.  
Wij zagen dat de drinkbak tegen de achterzijde van het hok was weggehaald en 
de waterleiding was afgesloten. Overtreder gaf aan dat eerder de 
waterleiding was kapotgevroren en de drinkbak uit het hok was gehaald.  
Toen toezichthouder  aan overtreder  vroeg hoe hij de kalveren 
van water voorzag deelde hij mede dat hij water gaf in een losse waterbak. Maar 
dat dit lastig was omdat de kalveren de waterbak omver liepen.  
 
Gelet op artikel 1.7 onder f van het Besluit houders van dieren dient 
degene die een dier houdt, draagt er zorg voor dat een dier toegang heeft 
tot een toereikende hoeveelheid water van passende kwaliteit of op een 
andere wijze aan zijn behoefte aan water kan voldoen. 
 
Wij, toezichthouders zagen dat de bodem van het hok geheel bedekt was met een 
dun laagje nat en met mest vervuild stro dat de gehele bodem van het hok 
bedekte. Wij zagen dat deze kalveren niet onder voldoende hygiënische 
omstandigheden werden gehouden.  
 
Gelet op artikel 1.7 onder d van het Besluit houders van dieren dient 
degene die een dier houdt, er zorg voor te dragen dat een dier een 
toereikende behuizing heeft onder voldoende hygiënische 
omstandigheden. 
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Er werd niet voldaan aan maatregel 2 van het Besluit met zaaknummer: 
202001242. 
 
 
Loods (stal 2) 
Wij, toezichthouders  zagen voornamelijk jongvee gehouden 
in vier hokken op enkel betonnen roostervloer in de loods. 
We zagen 18 kalveren in hok 2.7, twaalf kalveren/pinken in hok 2.5 en 2.6,  15 
pinken in hok 2.3 en 2.4, 11 stieren in hok 2.1 en 2.2 (zie plattegrond bijlage 1).  
 
Wij zagen dat de hygiëne in de hokken bij deze runderen overal voldoende was, 
en dat alle runderen de beschikking hadden over voldoende drinkwater van 
passende kwaliteit.  
 
Wij zagen in alle vier de hokken meerdere runderen met een kale nek of een 
verdikte eeltlaag in de nek op de plaats waar deze runderen met hun nek tegen 
de bovenbuis van het voerhek aan schuren tijdens het vreten. Wij zagen dat in de 
loopgang/voergang tussen de hokken tot op het midden van de gang het voer 
werd aangeboden. Wij zagen dat de runderen hierdoor erg ver moeten reiken om 
bij het voer te kunnen. Er ontstaat dus meermaals per dag intensief contact 
tussen de nekken van de runderen en de in dit geval te lage voerbuis/schoftbuis.  
 
Wij zagen (schoft) bulten, eeltvorming in de nekken en kale nekken bij  onder 
andere de runderen voorzien van de werknummers  

 
 

 
Wij zagen dat de wijze van toediening van het voer meerdere dieren 
onnodig lijden of letsel toe bracht. 
 
Hieruit bleek ons dat er werd gehandeld in strijd met het bepaalde in 
artikel 2.4, zevende lid, van het Besluit houders van dieren. 
 
Er werd niet voldaan aan maatregel 1 van het Besluit met zaaknummer: 
201903169. 
 
Tijdens de controle in deze stal 2 zagen wij, toezichthouders op de voergang voor 
de hokken 2.5, 2.6 en 2.7 waarin 30 runderen werden gehouden een zwarte en 
natte prut liggen. Kennelijk was dit bedoeld als voer voor de runderen. 
Deze natte prut bestond uit een mengsel van nat bruin en zwart verkleurd 
kuilvoer met stro en mogelijk klonten grond. Verder zagen wij grijze plekken in 
het aangetroffen stro, dat duidt op schimmel. Toen ik, toezichthouder  
aan het “voer” rook bemerkte ik een zure muffe en een rotte geur. Wij wisten dat 
het “voer” niet meer geschikt was om aan runderen te vervoederen. 
 
Aan de andere zijde van deze stal zagen wij dat in de hokken 2.1 tot en met 2.4, 
totaal 26 runderen werden gehouden.  
Wij zagen dat er als voer voor de runderen in de voergang gehakselde mais was 
gevoerd.  
Wij zagen dat deze mais op een aantal plaatsen grijsverkleuring vertoonde. Wij 
wisten dat dit duidt op schimmel in het voer. Wij zagen dat de meeste 
grijsverkleuring in de gehakselde mais voorkwam aan de zijkant van de voergang. 
Wij wisten dat de voerplaatsen in de stal langere tijd niet schoon gemaakt waren.  

 duidde ons, toezichthouders er op dat schimmel in het voer schadelijk 
kan zijn voor de gezondheid van de runderen.  
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Wij, toezichthouders wisten gelet op onze bevindingen dat het aan de runderen 
aangeboden voer niet meer geschikt was om aan runderen te vervoederen.  
 
Gelet op artikel 1.7 onder d van het Besluit houders van dieren dient 
degene die een dier houdt, er zorg voor te dragen dat een dier een voor 
dat dier toereikende hoeveelheid gezond en voor de soort en de leeftijd 
geschikt voer krijgt toegediend op een wijze die past bij het 
ontwikkelingsstadium van het dier. 
 
Er werd niet voldaan aan maatregel 1 van het Besluit met zaaknummer: 
202001242. 
 
Vervolgens bevonden wij, toezichthouders ons aan de achterzijde van de 
ligboxenstal (stal1).  
Wij zagen dat op deze plaats vijf kalveriglo`s waren geplaatst. Wij zagen dat in 
alle iglo`s kalveren waren gehuisvest. Wij zagen dat de kalveren qua ruimte enkel 
de beschikking hadden over de binnenzijde van de iglo. Er waren geen uitlopen 
aan de iglo`s bevestigd.   
 
Wij zagen in de eerste iglo de kalveren voorzien van de oormerken met de 
werknummers  (geb. dat. 02-02-2021, 20-05-2020 en 01-03-
2021).  
Wij zagen dat de iglo was ingestrooid met schoon stro en de kalveren daardoor 
over een schone, droge en hygiënische ligplaats beschikten. 
Wij zagen dat de kalveren niet beschikten over drinkwater en niet op andere wijze 
in hun behoefte aan water konden voldoen. 
 
Wij zagen in de tweede iglo de kalveren voorzien van de oormerken met de 
werknummers  en ongemerkt (geb. dat. 28-02-2021 en 28-02-2021).  
Wij zagen dat de iglo was ingestrooid met schoon stro en de kalveren daardoor 
over een schone, droge en hygiënische ligplaats beschikten. 
Wij zagen dat de kalveren niet beschikten over drinkwater en niet op andere wijze 
in hun behoefte aan water konden voldoen. 
 
Wij zagen in de derde iglo de kalveren voorzien van de oormerken met de 
werknummers (geb. dat. 12-09-2020 en 12-09-2020).  
Wij zagen dat de iglo was ingestrooid met stro. Wij zagen dat het stro nat en 
plakkerig was en vermengd met urine en mest. De kalveren beschikten daardoor 
niet over een schone, droge en hygiënische ligplaats. 
Wij zagen dat de kalveren niet beschikten over drinkwater en niet op andere wijze 
in hun behoefte aan water konden voldoen. 
Wij zagen verder dat de kalveren met de rug tegen het dak van de iglo aan 
kwamen.  wees ons toezichthouders er op dat de druk van het dak 
letsel bij de kalveren kan veroorzaken. 
Wij zagen dat de kalveren zich lastig konden draaien. Wij zagen dat de kalveren 
te groot waren om nog langer in de iglo te worden gehouden. Wij zagen dat de 
kalveren door de beperkte ruimte waarin zij werden gehouden werden beperkt in 
hun bewegingsvrijheid. Hierdoor worden de kalveren beperkt in hun fysiologische 
en ethologische behoeften. 
 
Gelet op artikel 1.6 lid 2 wordt een dier voldoende ruimte gelaten voor 
zijn fysiologische en ethologische behoeften. 
 
Gelet op artikel 1.7 onder d van het Besluit houders van dieren dient 
degene die een dier houdt, er zorg voor te dragen dat een dier een 
toereikende behuizing heeft onder voldoende hygiënische 
omstandigheden. 
 
Er werd niet voldaan aan maatregel 2 van het Besluit met zaaknummer: 
202001242. 
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Wij zagen in de vierde iglo de kalveren voorzien van de oormerken met de 
werknummers  (geb. dat. 01-10-2020 en 02-10-2020).  
Wij zagen dat de iglo was ingestrooid met stro. Wij zagen dat de kalveren nog net 
een schone- en droge ligplaats hadden. De iglo was opnieuw aan instrooien met 
schoon stro toe. 
Wij zagen dat de kalveren niet beschikten over drinkwater en niet op andere wijze 
in hun behoefte aan water konden voldoen. 
Wij zagen dat ook deze kalveren (evenals de kalveren in iglo drie) groot waren ten 
opzichte van de ruimte die zij ter beschikking hadden. Deze beide kalveren waren 
nog net iets kleiner dan de kalveren in iglo drie. Zij hadden ook onvoldoende 
bewegingsruimte. 
 
Tijdens de controle werden de kalveren vanuit de iglo`s drie en vier door 
overtreders  in stal twee geplaatst waardoor de geconstateerde omissies 
ten aanzien van de kalveren in de beide iglo`s werden opgelost.  
 
Wij zagen in de vijfde iglo twee ongemerkte kalveren, nuka`s. 
Wij zagen dat de iglo was ingestrooid met stro. Ten aanzien van de huisvesting en 
verzorging van deze kalveren hebben wij geen omissies geconstateerd.  
 
Gelet op het voorgaande hadden tien kalveren niet de beschikking/toegang tot 
voldoende drinkwater van passende kwaliteit. 
 
Gelet op artikel 1.7 onder f van het Besluit houders van dieren dient 
degene die een dier houdt, draagt er zorg voor dat een dier toegang heeft 
tot een toereikende hoeveelheid water van passende kwaliteit of op een 
andere wijze aan zijn behoefte aan water kan voldoen. 
 
Ligboxenstal (stal 1) 
Wij, toezichthouders  zagen meerdere runderen gehouden in 
groepshokken met ligboxen in de ligboxenstal. 
 
Jongvee linkerzijde ligboxenstal 
Wij zagen circa 40 stuks (voornamelijk) jongvee gehouden in vijf hokken met 
ligboxen aan de linkerzijde van de ligboxenstal (gezien vanaf de ingang aan de 
noordoostkant van de stal). 
Wij zagen zeven runderen in het voorste hok, twaalf runderen in het tweede hok, 
vijf runderen in het derde hok, twaalf runderen in het vierde hok en 4 runderen in 
het laatste hok.  
 
Wij zagen dat de zeven runderen in de eerste hok (waarvan zes werknummers 

 geen toegang hadden tot voldoende 
drinkwater en niet op andere wijze in hun behoefte aan water konden voldoen.  
Wij zagen geen drinkbakken in het hok waarin de runderen werden gehouden. Wij 
zagen wel een lege en met mest vervuilde badkuip in het hok staan. Kennelijk was 
de badkuip bedoeld als drinkwatervoorziening voor de runderen. 
Overtreder  heeft tijdens de controle deze badkuip voorzien van 
voldoende water waarvan de runderen konden drinken.  
 
Gelet op artikel 1.7 onder f van het Besluit houders van dieren dient 
degene die een dier houdt, draagt er zorg voor dat een dier toegang heeft 
tot een toereikende hoeveelheid water van passende kwaliteit of op een 
andere wijze aan zijn behoefte aan water kan voldoen. 
 
Ten aanzien van de negenentwintig runderen in de hokken twee, drie en vier 
hebben wij, toezichthouders geen omissies geconstateerd. 
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In het vijfde hok zagen wij toezichthouders de runderen voorzien van de merken 
met de werknummers   
Wij zagen dat het rund  de rechter achterpoot niet belastte tijdens het lopen 
en staan. Kennelijk en gelet op onze bevindingen was het belasten van de 
achterpoot pijnlijk. Verder zagen wij dat het rund een gekromde rug had. Wij 
wisten dat dit kan duiden op pijn. In het hok was eveneens het rund met 
werknummer  aanwezig. Wij zagen dat dit rund op een teen stond. Kennelijk 
was het belasten van de volledige klauw pijnlijk.  

 deelde ons, toezichthouders mede dat deze beide runderen door een 
dierenarts onderzocht en indien nodig behandeld moesten worden.  
Verder zagen wij op het voerpad van de stal (in het voer) het rund voorzien van 
de oormerken met de ID code  liggen. 
Wij zagen dat het rund, ook na aandringen van overtreder  niet ging 
opstaan. Ook zagen wij dat het rund hangende oren had. Wij, toezichthouders 
wisten dat dit een teken kan zijn dat het rund ziek was. Wij zagen dat het 
liggende rund niet ondergebracht was in een passend onderkomen, voorzien van 
droog strooisel.  
 
Wij zagen dat hierdoor niet was voldaan aan artikel 2.4 lid 4 van het 
Besluit houders van dieren. 
 

 deelde ons, toezichthouders mede dat dit rund door een dierenarts 
onderzocht en indien nodig behandeld moest worden.  
Wij toezichthouders hoorden aan overtreder  vragen of hij 
voor dit rund al een dierenarts had geraadpleegd. 
Overtreder  deelde haar mede dat er voor het rund nog geen dierenarts 
was ingeschakeld (of woorden van gelijke strekking).  
Hierdoor wisten wij, toezichthouders dat er voor het rund geen/niet tijdig een 
dierenarts was geraadpleegd.  
 
Gelet op artikel 2.4 lid 5 van het Besluit houders van dieren dient, 
wanneer de zorg, bedoeld in artikel 1.7, aanhef en onderdeel c, geen 
verbetering in de toestand van het dier brengt, wordt zo spoedig mogelijk 
een dierenarts geraadpleegd. 
 
Er werd niet voldaan aan maatregel 1 van het Besluit met zaaknummer: 
202001187. 
 
Kalverstal 
  
Vervolgens begaven wij, toezichthouders  en ons 
naar de kalverstal die achteraan in de ligboxenstal aanwezig is. Toen de deur van 
het kalverhok geopend werd voelde de ruimte bedompt en warm aan.  
Wij zagen dat in twee hokken kalveren en in het derde hok een varken werd 
gehuisvest.  
Wij zagen dat in het meest linkse hok zes kalveren werden gehouden. Wij zagen 
dat deze kalveren geen drinkwater ter beschikking hadden en niet op andere wijze 
in behoefte aan water konden voldoen. Wel zagen wij dat aan de buitenzijde van 
het hok een kuip met water aanwezig was waar de kalveren niet bij konden.  
Toen toezichthouder  de waterkuip dichterbij de kalveren schoof zagen 
wij dat de zes kalveren direct gulzig begonnen te drinken. Kennelijk en gelet op 
onze bevindingen waren de kalveren dorstig.  
 
Gelet op artikel 1.7 onder f van het Besluit houders van dieren dient 
degene die een dier houdt, draagt er zorg voor dat een dier toegang heeft 
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tot een toereikende hoeveelheid water van passende kwaliteit of op een 
andere wijze aan zijn behoefte aan water kan voldoen. 
 
In het hok links achterin de stal was een varken gehuisvest. Wij zagen dat het 
varken mager was en de flanken ingevallen waren. Wij zagen hierdoor op de rug 
van het dier duidelijk de ruggenwervels. Wij zagen dat de voedingsconditie van 
het varken slecht was. Wij zagen dat het varken een verdikte rechter onderpoot 
had die volgens  mogelijk ontstoken was. Wij zagen dat het varken ruw 
in het haar stak.   
Verder hoorde ik, toezichthouder  het varken knarsetanden. Ik wist dat 
dit duidt op pijn bij het dier.  
 

 deelde ons, toezichthouders mede dat dit varken door een dierenarts 
onderzocht en indien nodig behandeld moest worden.  
Wij toezichthouders hoorden  aan overtreder  vragen of hij 
voor dit varken al een dierenarts had geraadpleegd. 
Overtreder  deelde haar mede dat er voor het varken nog geen 
dierenarts was ingeschakeld (of woorden van gelijke strekking).  
Hierdoor wisten wij, toezichthouders dat er voor het varken geen/niet tijdig een 
dierenarts was geraadpleegd.  
 
Gelet op artikel 2.4 lid 5 van het Besluit houders van dieren dient, 
wanneer de zorg, bedoeld in artikel 1.7, aanhef en onderdeel c, geen 
verbetering in de toestand van het dier brengt, wordt zo spoedig mogelijk 
een dierenarts geraadpleegd. 
 
Er werd niet voldaan aan maatregel 1 van het Besluit met zaaknummer: 
202001187. 
 
Wij, toezichthouders  zagen dat in het derde, grootste hok 
van de stal elf kalveren werden gehouden.  
Wij zagen dat tussen de kalveren een pasgeboren kalf (nuka) aanwezig was. Wij 
zagen dat de navel van het kalf nog slap was en niet ingedroogd. Wij wisten dat 
een open navel een porte d'entrée is waardoor gemakkelijk infecties, onder 
andere navelontstekingen, kunnen ontstaan bij het kalf. Wij wisten dat het kalf 
niet op juiste wijze was gehuisvest tussen de andere (oudere) kalveren.  
Gelet op onze bevindingen werd dit kalf niet onder voldoende hygiënische 
omstandigheden gehuisvest waardoor tevens het welzijn en de gezondheid van 
het kalf wordt benadeeld.   
 
Gelet op artikel 1.7 onder d van het Besluit houders van dieren dient 
degene die een dier houdt, er zorg voor te dragen dat een dier een 
toereikende behuizing heeft onder voldoende hygiënische 
omstandigheden. 
 
Er werd niet voldaan aan maatregel 2 van het Besluit met zaaknummer: 
202001242. 
 
In het hok waren verder verschillende kalveren aanwezig met kale plekken en 
(beginnende) eeltvorming in de nekken. Wij zagen dat de kalveren met de nekken 
tegen de voerbuis aan de voorzijde van het hok aankwamen tijdens ons verblijf in 
de stal. Kennelijk en gelet op onze bevindingen is de voerbuis van het hok te laag 
waardoor de kalveren tijdens het eten tegen de voerbuis aan stoten en schuren. 
Het betrof in dit geval onder andere de kalveren voorzien van de oormerken met 
de werknummers,   
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Wij zagen dat de wijze van toediening van het voer meerdere dieren onnodig 
lijden of letsel toe bracht. 
 
Hieruit bleek ons dat er werd gehandeld in strijd met het bepaalde in 
artikel 2.4, zevende lid, van het Besluit houders van dieren. 
 
Er werd niet voldaan aan maatregel 1 van het Besluit met zaaknummer: 
201903169. 
 
Wij, toezichthouders zagen dat de elf kalveren in dit hok niet de beschikking 
hadden over drinkwater en niet op andere wijze in hun behoefte aan water 
konden voldoen. Wij zagen wel dat er een drinkbakje (klepelbak) in het hok 
aanwezig was. Wij zagen dat het drinkbakje vol zat met opgedroogde mest en 
stroresten. Kennelijk was het drinkbakje al langere tijd niet in gebruik.  
 
Gelet op artikel 1.7 onder f van het Besluit houders van dieren dient 
degene die een dier houdt, draagt er zorg voor dat een dier toegang heeft 
tot een toereikende hoeveelheid water van passende kwaliteit of op een 
andere wijze aan zijn behoefte aan water kan voldoen. 
 
Afkalfstal 
 
Vervolgens begaven wij, toezichthouders  en ons 
naar de afkalfstal die in de ligboxenstal aanwezig is. 
 
Wij, toezichthouders zagen dat er zich drie aangebonden runderen in deze stal 
bevonden. Wij zagen dat op de grond en op de roosters achter de runderen veel 
mest lag.  Wij zagen dat de bodem van de stal waar de runderen stonden 
aangebonden was ingestrooid met zaagsel en dat de runderen over een schone, 
droge en voldoende hygiënische ligplaats beschikten.  
Wij zagen dat er voor de runderen drinkbakjes (klepelbakjes) aanwezig waren 
tegen de muur, tegenover de runderen. Toen  op een klepel van een 
drinkbakje duwde bemerkte zij dat de waterdruk op de drinkbak minimaal was. Er 
stroomde nauwelijks, enkel druppelsgewijs, water in de drinkbak. Gelet op het feit 
dat een volwassen rund +/- 50 liter water per dag drinkt wordt het drinken van de 
runderen door de lage waterdruk bemoeilijkt en kunnen zij ook onvoldoende 
drinken. Toen ik, toezichthouder  op één van de klepels drukte bemerkte 
ook ik dat er nauwelijks/geen water in de drinkbak liep. Wij zagen dat de 
runderen ook niet op andere wijze in hun behoefte aan water konden voldoen. 
Ook was de drinkbak bij het meest linkse rund vervuild met mest en oude 
voerresten. Hierdoor beschikte het rund ook niet over voldoende drinkwater van 
passende kwaliteit.   
 
Gelet op artikel 1.7 onder f van het Besluit houders van dieren dient 
degene die een dier houdt, draagt er zorg voor dat een dier toegang heeft 
tot een toereikende hoeveelheid water van passende kwaliteit of op een 
andere wijze aan zijn behoefte aan water kan voldoen. 
 
Hierna begaven wij, toezichthouders  ons opnieuw naar de 
voergang van de ligboxenstal. 
Op woensdag 24 maart  2021 omstreeks 11.15 uur ontmoetten wij hier een man 
de ons bekende  hierna overtreder   
Wij hebben ons aan hem gelegitimeerd als toezichthouders van de NVWA, en 
hebben hem het doel van onze komst medegedeeld. Vervolgens hebben wij 
overtreder  onze bevindingen ten aanzien van het varken medegedeeld    
en hebben hem (met klem) verzocht direct een praktiserend dierenarts in te 
schakelen ten behoeve van medische behandeling van het varken en runderen. 
Hierna hebben wij onze inspectie vervolgd.  
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Wij, toezichthouders  zagen in de voergoot bij de hokken aan 
de linkerzijde en bij de (voormalige melkgevende) runderen aan de rechterzijde 
van de stal oude voerresten liggen.  
Toen toezichthouder  op een aantal plaatsen in de voergoot het voer opzij 
schoof zagen wij dat het “voer”, op plaatsen grijsverkleuring had wat duidt op 
schimmelvorming. Wij zagen op een aantal plaatsen dat het voer nat, plakkerig en 
oud was. Wij zagen dat er nieuw voer over het oude voer was heen gestort. Wij 
wisten uit ervaring dat het oude en het nieuwe voer hierdoor ongeschikt worden 
om aan runderen te vervoederen omdat het voer zich vermengd met elkaar als de 
runderen met de bek langs het voer gaan. 
Ook zagen wij dat op een aantal plaatsen bruinverkleurd (kuil)voer aan de 
runderen werd aangeboden dat erg grof was van structuur. Wij zagen dat in het 
voer klonten grond en hout, takjes aanwezig waren. Toen ik, toezichthouder De 
Klerk aan het voer rook, rook ik een muffe lucht. Dit slechte kuilvoer zagen wij 
later tijdens de controle ook bij de voerkuilen liggen op het erf.  
Gelet op het voorgaande wisten wij dat het aan de runderen aangebonden voer in 
de stal niet voldoende gezond en geschikt was om aan runderen te vervoederen. 
Wij wisten dat dit het welzijn en de gezondheid van de runderen kan benadelen 
indien zij van het aangeboden voer eten.  
 
Gelet op artikel 1.7 onder d van het Besluit houders van dieren dient 
degene die een dier houdt, er zorg voor te dragen dat een dier een voor 
dat dier toereikende hoeveelheid gezond en voor de soort en de leeftijd 
geschikt voer krijgt toegediend op een wijze die past bij het 
ontwikkelingsstadium van het dier. 
 
Er werd niet voldaan aan maatregel 1 van het Besluit met zaaknummer: 
202001242. 
 
Vervolgens hebben toezichthouder  de drieënzestig 
runderen en twee stieren aan de rechterzijde van de stal gecontroleerd (gezien 
vanaf de ingang aan de noordoostkant van de stal). 
Tijdens de controle in de stal werd duidelijk dat een aantal van de aanwezige 
runderen last hadden van meer of minder ernstige kreupelheden aan de voor- 
en/of achterpoten.  
Wij zagen dat de hieronder genoemde runderen één of meerdere poten niet of 
nauwelijks belastten tijdens het lopen en staan. Wij zagen dat de hieronder 
genoemde runderen moeizaam uit de ligboxen konden opstaan en/of zich 
moeizaam voortbewogen. Kennelijk was lopen en staan pijnlijk bij deze dieren. 
Het betrof de runderen voorzien van de merken met de werknummers:  
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Wij toezichthouders hoorden  aan overtreder  vragen of hij 
voor deze runderen al een dierenarts had geraadpleegd. Zij deelde overtreder  

 mede dat de runderen door een praktiserend dierenarts onderzocht en 
indien nodig (in samenwerking met een klauwbekapper) behandeld dienden te 
worden.  
Overtreder  deelde haar mede dat er voor de runderen recent nog geen 
dierenarts was ingeschakeld (of woorden van gelijke strekking).  
Hierdoor wisten wij, toezichthouders dat er voor de runderen geen/niet tijdig een 
dierenarts was geraadpleegd.  
 
Gelet op artikel 2.4 lid 5 van het Besluit houders van dieren dient, 
wanneer de zorg, bedoeld in artikel 1.7, aanhef en onderdeel c, geen 
verbetering in de toestand van het dier brengt, wordt zo spoedig mogelijk 
een dierenarts geraadpleegd. 
 
Er werd niet voldaan aan maatregel 1 van het Besluit met zaaknummer: 
202001187. 
 
Later tijdens de controle deelden overtreders   mede dat de 
runderen al bekapt hadden moeten worden. Zij gaven aan dat er een probleem 
was met de klauwbekapper. De klauwbekapper zou zichzelf verwond hebben en 
zou niet in staat zijn te werken. Een andere klauwbekapper zou direct niet te 
vinden zijn.   
 
Tenslotte zag ik, toezichthouder  dat in het stalgedeelte bij deze 
runderen een omgevallen hek op de voergang lag. Ik zag dat het hek nog met 
twee strotouwtjes vastgebonden was aan de ligboxafscheidingen. Ik zag dat een 
koe reeds over het omgevallen hek was gestapt om de achterliggende ligbox in te 
kunnen gaan.  Ik, toezichthouder  zag dat de runderen met de poten 
tussen de spijlen van het hek terecht konden komen. Ik wist dat zij zich hierdoor 
kunnen bezeren en/of verwonden.     
 
Ik, toezichthouder  zag dat behuizingen, waaronder begrepen de vloer, 
waarin een dier verbleef en inrichtingen voor de beschutting voor een dier op 
zodanige wijze waren ontworpen, gebouwd en onderhouden dat bij de dieren 
letsel of pijn werd veroorzaakt en dat het scherpe randen of uitsteeksels bevatte 
waaraan het dier zich kon verwonden. 
 
Hieruit bleek ons dat er werd gehandeld in strijd met het bepaalde in 
artikel 1.8, lid 2, van het Besluit houders van dieren. 
 
Er werd niet voldaan aan maatregel 3 van het Besluit met zaaknummer: 
202001242. 
 
Wij, toezichthouders  en  hebben onze controle 
vervolgd op het erf van het bedrijf en de omringende weilanden. 
 
Geitenhok 
Wij, toezichthouders  zagen negen volwassen schapen en 
één geitenbok werden gehouden in een hokje onder een afdak achter op het erf.  
Wij zagen dat het hok schoon en droog was en de dieren beschikten over schoon 
drinkwater en voer. Wij zagen geen afwijkingen betreffende het welzijn van deze 
schapen en bok. 
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Wij, toezichthouders  zagen dat op weiland twee, drie 
paarden werden gehouden. Wij hebben ten aanzien van het houden en de 
verzorging bij deze paarden geen omissies geconstateerd.  
 
Weiland 
Toen wij, toezichthouders over het pad naar de wei liepen achter de paarden 
zagen wij dat in die wei, drie runderen werden gehouden. Wij zagen dat de 
runderen vrije toegang hadden tot het pad naast wei twee en tot weiland één. 
Wij zagen dat op het pad en in de weides machines staan met hieraan scherpe en 
uitstekende delen, waaronder een ploeg een eg en een combine met hieraan 
scherpe randen. Wij zagen omgevallen weipalen liggen met hieraan los en 
omhoog gekruld prikkeldraad waar de runderen in verstrikt kunnen raken. Wij 
zagen afdekplastic in de wei liggen dat schadelijk is als de runderen er van vreten.  
Wij zagen dat het pad naar de weilanden verhard was met betonroosters. Wij 
zagen dat van de betonroosters stukken waren afgebroken. Wij zagen dat de 
betonroosters hierdoor op verschillende plaatsen scherpe randen hadden. Wij 
zagen dat tussen de afzonderlijke betonroosters spleten zaten waar de runderen 
met de klauwen tussen kunnen geraken waardoor zij zicht kunnen bezeren en /of 
verwonden.  
 
Wij, toezichthouders zagen dat drie runderen die op een weiland werden 
gehouden, niet werden beschermd tegen gezondheidsrisico`s.  
 
Gelet op artikel 1.6 lid 3 van het Besluit houders van dieren, wordt een 
dier, indien het niet in een gebouw wordt gehouden, bescherming 
geboden tegen slechte weersomstandigheden, gezondheidsrisico’s en zo 
nodig roofdieren. 
 
Er werd niet voldaan aan maatregel 4 van het Besluit met zaaknummer: 
201900459. 
 
Controle stal drie en vier (schapen). 
  
Wij, toezichthouders  hebben onze controle 
vervolgd bij stal drie en vier. 
Wij, toezichthouders zagen dat in stal vier enkel in één hok twee schapen werden 
gehouden. Wij zagen dat de schapen water, voer en een schone en droge ligplaats 
ter beschikking hadden. Wij hebben bij deze twee schapen geen omissies 
geconstateerd.    
 
Wij zagen dat in de tegenoverliggende stal 3, in de verschillende afdelingen 
schapen met bijbehorende lammeren werden gehouden. Wij zagen in de 
afdelingen groepshokken waar meerdere schapen en lammeren op stro bij elkaar 
werden gehouden. Wij zagen ook in zogenaamde eenlinghokken, individueel op 
stro gehouden schapen met bijbehorende lammeren. 
  
Wij zagen in afdeling één totaal twee groepshokken en twaalf eenlingboxen.  
Ten aanzien van de groepshokken hebben wij, toezichthouders geen omissies 
geconstateerd. Bij de eenlingboxen zagen wij dat in twee hokken geen drinkwater 
aanwezig was. En de dieren niet op andere wijze in hun behoefte aan water 
konden voldoen. Wij zagen dat van twee hokken de bodem van het hok nat was 
en vervuild was met mest en urine. De schapen en lammeren in de hokken 
beschikten niet over een schone, droge en hygiënische ligplaats. 
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Wij zagen in de loopgang tussen afdeling één en twee, twee hokken staan 
met hierin zogenaamde leblammeren (Lammeren die het moederdier 
kwijt/verloren zijn).  
Wij, toezichthouders zagen dat van één hok de bodem van het hok nat was en 
vervuild was met mest en urine. De twee leblammeren in de hokken beschikten 
niet over een schone, droge en hygiënische ligplaats. 
 
Wij zagen in afdeling twee totaal twee groepshokken en zes eenlingboxen.  
Ten aanzien van de groepshokken hebben wij, toezichthouders geen omissies 
geconstateerd. Bij de eenlingboxen zagen wij dat in één hok het water vervuild 
was met mest. Wij zagen dat van één de bodem van het hok nat was en vervuild 
was met mest en urine. Het schaap en de twee lammeren in het hok beschikten 
niet over een schone, droge en hygiënische ligplaats. 
 
Wij zagen in afdeling drie twee groepshokken en vier eenlingboxen.  
Ten aanzien van de groepshokken hebben wij, toezichthouders geen omissies 
geconstateerd. Bij de eenlingboxen zagen wij dat in twee hokken het water 
vervuild was met mest en in twee hokken geen water aanwezig was. Vier schapen 
en zeven lammeren beschikten niet over drinkwater van passende kwaliteit.  
 
Wij zagen in afdeling vier twee groepshokken, zeven eenlingboxen en één hok 
met hierin vijf leblammeren. Wij zagen dat in een groepshok waarin negen 
schapen en twee lammeren werden gehouden geen drinkwater aanwezig was.   
Bij de eenlingboxen zagen wij dat in drie hokken geen drinkwater aanwezig was. 
Drie schapen en vijf lammeren beschikten niet over drinkwater van passende 
kwaliteit.  
Verder was de bodem van één eenling box nat en vervuild met mest en urine. Één 
schaap en een lam beschikten niet over een schone, droge en hygiënische 
ligplaats. 
 
Gelet op het voorgaande beschikten vier volwassen schapen en acht lammeren 
niet over een schone, droge en hygiënische ligplaats. 
 
Gelet op artikel 1.7 onder d van het Besluit houders van dieren dient 
degene die een dier houdt, er zorg voor te dragen dat een dier een 
toereikende behuizing heeft onder voldoende hygiënische 
omstandigheden. 
 
Er werd niet voldaan aan maatregel 2 van het Besluit met zaaknummer: 
202001242. 
 
Gelet op het voorgaande beschikten achttien volwassen schapen en negentien 
lammeren niet over voldoende drinkwater en/of drinkwater van passende 
kwaliteit. De volwassen schapen konden niet op andere wijze in hun behoefte aan 
water voldoen.  (Opm. tav. Lammeren: Het betreft hierbij zeer jonge lammeren 
die nog bij het moederdier kunnen drinken. Deze dieren kunnen op andere wijze 
in hun behoefte aan water voldoen).   
 
Gelet op artikel 1.7 onder f van het Besluit houders van dieren dient 
degene die een dier houdt, draagt er zorg voor dat een dier toegang heeft 
tot een toereikende hoeveelheid water van passende kwaliteit of op een 
andere wijze aan zijn behoefte aan water kan voldoen. 
 
Op het erf tussen stal drie en vier zagen wij, toezichthouders twee vee karren 
staan. Wij zagen dat de beide vee karren ingestrooid waren met stro. Wij zagen 
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een veewagen waarop vier schapen werden gehouden. Ten aanzien van de 
schapen zijn geen omissies geconstateerd.  
Wij zagen een veewagen met hierop drie schapen en vijf lammeren. 
Wij zagen dat het water dat kennelijk wel op de wagen aanwezig was, omgevallen 
was. 
Gelet op het voorgaande beschikten achttien volwassen schapen niet over 
voldoende drinkwater en/of drinkwater van passende kwaliteit. De volwassen 
schapen konden niet op andere wijze in hun behoefte aan water voldoen.  
 
Controle weilanden 
Wij, toezichthouders  bevonden ons op weiland 
drie. 
Wij zagen op het weiland twee grote iglo`s staan. Wij zagen dat in de iglo`s 
respectievelijk vier en zes geit lammeren werden gehouden.  
Wij zagen dat de geiten geen water ter beschikking hadden en niet op andere 
wijze in hun behoefte aan water konden voldoen. Wij zagen dat de beide iglo`s 
waren opgestrooid met stro. Wij zagen dat het stro van de iglo waarin zes 
verbleven nat en plakkerig was. Wij zagen dat het natte stro de gehele bodem van 
het hok bedekte. Wij zagen dat de zes geiten niet over een schone, droge en 
hygiënische ligplaats beschikten.  
 
Gelet op artikel 1.7 onder f van het Besluit houders van dieren dient 
degene die een dier houdt, draagt er zorg voor dat een dier toegang heeft 
tot een toereikende hoeveelheid water van passende kwaliteit of op een 
andere wijze aan zijn behoefte aan water kan voldoen. 
  
Gelet op artikel 1.7 onder d van het Besluit houders van dieren dient 
degene die een dier houdt, er zorg voor te dragen dat een dier een 
toereikende behuizing heeft onder voldoende hygiënische 
omstandigheden. 
 
Er werd niet voldaan aan maatregel 2 van het Besluit met zaaknummer: 
202001242. 
 
Verder hebben wij, toezichthouders  op weilanden gelegen 
aan de Veldjensweg en de kruising  een aantal 
geiten en schapen gecontroleerd.  

: 
Wij zagen in een weiland een (zee)container staan die aan twee zijden open was.  
Wij zagen dat in de container zes schapen en negen lammeren werden gehouden.  
Wij zagen dat op een weilanden aan de  twee schapen en 1 lam 
werden gehouden. Wij zagen dat op een weiland aan de Veldjensweg, kruising 

 vijf schapen werden gehouden. Wij hebben ten aanzien van 
bovengenoemde schapen en lammeren geen omissies geconstateerd. 
Wij zagen dat op een weiland in een hok op een weiland aan de Veldjensweg drie 
geiten en vijf lammeren werden gehouden.  
Wij hebben ten aanzien van het houden en de verzorging van bovengenoemde 
schapen en geiten geen omissies geconstateerd.  
 
Wij zagen dat op een weiland gelegen aan de  elf schapen en veertien 
lammeren werden gehouden. Wij zagen dat op het weiland waarop de schapen en 
lammeren werden gehouden een bouwhek plat lag. Wij zag dat de schapen en 
lammeren met de poten tussen de mazen van het hekwerk terecht konden 
komen. Zij kunnen zich hierdoor bezeren en/of verwonden.  
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Wij, toezichthouders zagen dat de elf schapen en veertien lammeren die op een 
weiland werden gehouden, niet werden beschermd tegen gezondheidsrisico`s.  
 
Gelet op artikel 1.6 lid 3 van het Besluit houders van dieren, wordt een 
dier, indien het niet in een gebouw wordt gehouden, bescherming 
geboden tegen slechte weersomstandigheden, gezondheidsrisico’s en zo 
nodig roofdieren. 
 
Er werd niet voldaan aan maatregel 4 van het Besluit met zaaknummer: 
201900459. 
 
Contact dierenarts 

 heeft tijdens de controle telefonisch contact gehad met  en 
 van de dierenartsenpraktijk  Nadat  praktiserend 

dierenarts  haar bevindingen ten aanzien van onder andere het varken aan 
hem kenbaar had gemaakt deelde hij mede ter plaatse te zullen komen.  
Omstreeks 13.30 uur arriveerde praktiserend dierenarts . Door hem werd na 
onderzoek het zieke varken geëuthanaseerd. Daarnaast werd een aantal runderen 
ter plekke door de dierenarts behandeld. 
 
Later op 29 maart 2021 ontvingen wij, toezichthouders via  en  
praktiserend dierenarts , namens dierenartsenpraktijk  het 
verplichte bedrijfsbehandelplan en het gezondheidsplan van    
(UBN  dat in samenwerking met praktiserend dierenarts  en 
overtreders   werd opgesteld.  
 
In het actuele bedrijfsgezondheidsplan dat één jaar geldig is en werd opgesteld op 
25 september 2020 lazen wij, toezichthouders  onder andere 
het volgende: 
 
“Bij klauwproblemen en pootaandoeningen altijd overleggen met dierenarts om 
het dier correct te behandelen en een juiste diagnose te stellen” . 
 
Tijdens de controle werd duidelijk dat er op het bedrijf verschillende runderen 
aanwezig zijn met pootproblemen. Voor de behandeling van deze dieren werd niet 
recent een dierenarts geraadpleegd en/of ingeschakeld.  
 
“Looplijnen tussen de verschillende diersoorten strikt gescheiden houden”.  
 
Wij, toezichthouders zagen dat verschillende diersoorten apart in verschillende 
hokken worden gehouden. Looplijnen strikt gescheiden houden is hierdoor niet 
mogelijk.  
 
“Nuchtere kalveren worden in eenling boxen gehouden tot ze twee weken oud 
zijn”.  
 
Tijdens de controle zijn kalveren/een rund in eenlingboxen/ iglo`s aangetroffen 
met een geboortedatum van mei 2020! Tijdens de controle werd duidelijk dat een 
nuchter kalf, geboren `s nachts voorafgaand aan de controle werd gehouden 
tussen andere, ouder kalveren.  
 
“Restvoer wordt dagelijks verwijderd”.  
 
“Dieren twee maal per dag blijven voeren, voldoende voer van goede kwaliteit 
geven”.  
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Wij, toezichthouders  zagen in de verschillende stallen in de voergoten voor de 
runderen bulten en restanten met oud, beschimmeld en rot voer liggen.  
Wij zagen dat de voergoten langere tijd niet gereinigd waren. 
 
Gelet op hetgeen wij, toezichthouders  tijdens de controle 
hadden geconstateerd wisten wij dat er niet overeenkomstig het verplichte 
bedrijfsbehandelplan werd gehandeld.  
Er zijn ons, toezichthouders geen diergeneeskundige redenen bekend geworden 
waarom er door overtreders  van het bedrijfsgezondheidsplan wordt 
afgeweken.  
 
Gelet op artikel 1.28 lid 2 van het Besluit houders van dieren handelt  een 
houder overeenkomstig het bedrijfsgezondheidsplan en het 
bedrijfsbehandelplan dat in overleg met hem is opgesteld, tenzij een 
diergeneeskundige noodzaak vereist dat hiervan wordt afgeweken. 
 

Bijlage 4: Het gezondheidsplan en bedrijfsbehandelplan van  
ia als bijlage 4 aan het RVB toegevoegd.  
 
Visitebrief dierenarts: 
Via  ontvingen wij, toezichthouders de visitebrieven van praktiserend 
dierenarts  die toezien op de runderen met als data 24 maart 2021 en 26 
maart 2021.  
Wij, toezichthouders lazen in de visitebrief van 24 maart 2021 onder andere: 
 

 
Aan de hand van de visite brief van dierenarts  van 24 maart 2021 werd 
duidelijk dat het inschakelen van een praktiserend dierenarts en de medische 
behandeling van dieren noodzakelijk was geweest.  
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Via  ontvingen wij, toezichthouders de visitebrieven van praktiserend 
dierenarts die toezien op de euthanasie van een varken.  
Wij, toezichthouders lazen in de visitebrief van 24 maart 2021 onder andere: 
 

 
 
Aan de hand van de visite brief van dierenarts  van 24 maart 2021 werd 
duidelijk dat het inschakelen van een praktiserend dierenarts en de medische 
behandeling van een varken (in dit geval euthanasie van het dier) noodzakelijk 
was geweest.  
 
Tevens kregen wij toezichthouders inzage in het overzicht logboek jongvee, 
kalveren en rundvee van  Aan de hand van de logboeken werd 
duidelijk dat de laatste visites op het bedrijf door een praktiserend dierenarts 
hebben plaatsgevonden voor het jongvee en kalveren op 16 januari 2020 en voor 
het  volwassen rundvee op 06 november 2020. Hierdoor wisten wij dat er recent 
geen praktiserend dierenarts was ingeschakeld ten behoeve van de behandeling 
van runderen.  
 
Hierdoor wisten wij, toezichthouders dat er voor de runderen en het varken 
geen/niet tijdig een dierenarts was geraadpleegd.  
 
Gelet op artikel 2.4 lid 5 van het Besluit houders van dieren dient, 
wanneer de zorg, bedoeld in artikel 1.7, aanhef en onderdeel c, geen 
verbetering in de toestand van het dier brengt, wordt zo spoedig mogelijk 
een dierenarts geraadpleegd. 
 
Er werd niet voldaan aan maatregel 1 van het Besluit met zaaknummer: 
202001187. 
 

Bijlage 5: De logboeken rundvee, jongvee en kalveren en de visitebrief ten behoeve van de 
behandeling van een varken zijn als bijlage 5 aan het RVB toegevoegd.  
 

Bijlage 6: Tijdens deze controle heeft  alle aanwezige dieren klinisch beoordeeld. 
Naar aanleiding van haar bevindingen heeft zij een veterinaire verklaring 
opgesteld. Deze veterinaire verklaring is als bijlage 6 aan het RVB toegevoegd.  

 
Bijlage 7: Tijdens de controle zijn enkele films gemaakt van kreupele runderen die in de 

ligboxenstal werden gehouden. De films 114247 en 114658 zijn als bijlage 7 aan 
het RVB toegevoegd.  

 
Deze bevindingen worden  aangerekend. 
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Overtreder: 
Naam:     
Adres:     
Postcode plaats: 
 
De identiteit is geverifieerd bij de basisregistratie personen. 
 
Nieuw te nemen maatregel(en): 
• Zorg er voor dat uw dieren, in dit geval runderen en schapen, steeds toegang 

hebben tot een toereikende hoeveelheid drinkwater van passende kwaliteit.  
• Huisvest uw dieren, met name kalveren, dusdanig dat zij voldoende ruimte ter 

beschikking hebben waardoor zij kunnen voldoen aan hun fysiologische en 
ethologische behoeften.  

• Voer het Bedrijfsgezondheidsplan dat in samenwerking met uw praktiserend 
dierenarts is opgesteld, uit.  

 
1ste opmerkingen overtreder: 
- 
1ste opmerkingen toezichthouder(s): 
 
Tijdens de uitgevoerde controle op 22-04-2020 werden in het Rapport van 
bevindingen met nummer 122906 door toezichthouder  de volgende 
opmerkingen gemaakt: 
Tijdens deze inspectie bleek dat aan twee van de drie maatregelen uit de LOB was 
voldaan (namelijk maatregel 1: voldoende geschikt voer en maatregel 2: schone 
en droge ligplaatsen en hygiënische huisvesting voor runderen). Er was niet 
volledig voldaan aan maatregel 3 (verzorging zieke of gewonde runderen), maar 
vanwege de grote verbetering ten opzichte van vorige inspectie en de relatief 
kleine afwijking hebben wij in overleg met TBM besloten om de houders zelf een 
dierenarts in te laten inschakelen en geen bestuursdwang uit te voeren. 
 
Gezien de historie van het bedrijf is het echter de vraag of deze verbeteringen in 
stand blijven. Dit zal ook uit nieuwe inspecties moeten blijken. 
 
Tijdens deze controle werd duidelijk dat de “verbeterde situatie” van 22 april 2020 
niet in stand werd gehouden. Dit ondanks de verschillende inspecties in het 
verleden, waarbij overtreders  zijn gewezen op het belang van een goede 
verzorging en huisvesting van hun dieren, geldende Bestuursrechtelijke 
maatregelen en dwangsommen.   
Kennelijk en gelet op onze bevindingen zien overtreders het belang van een juiste 
verzorging van hun dieren niet in. Overtreders hanteren hierbij andere normen 
dan bij de huidige veehouderij in Nederland gebruikelijk en gewenst is. Hiermee 
wordt bedoeld in dit geval de minimale normen die verband houden met 
huisvesting en verzorging.   
Wellicht hebben de problemen op het bedrijf  ook te maken met de aantallen 
dieren en de huisvesting van de dieren. 
Op het bedrijf waren op het moment van controle 214 runderen, 7 varkens, 3 
paarden en 151 schapen, exclusief lammeren aanwezig.  
Deze dieren worden gehouden in een verouderde huisvesting. Dit brengt met zich 
mee dat de verzorging van de dieren gepaard gaat met veel intensief handwerk.  
Misschien is het beter dat de grootte van de veestapel op het bedrijf wordt 
ingekrompen.  
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Dit is een overtreding van artikel 2.4 lid 1 van het Besluit houders van 
dieren. 
 
Tijdens de controle werd duidelijk dat onder andere de nodige verzorging aan 
dieren wordt onthouden en het welzijn hierdoor wordt benadeeld doordat: 
 
Dieren niet de beschikking hadden over water, voldoende hygiënische huisvesting 
ontbrak bij een aantal dieren, er werd niet tijdig een praktiserend dierenarts 
ingeschakeld, dieren beschikten niet over gezond voer de wijze van verstrekken 
van het voer brengt letsel aan de dieren toe, dieren werden gehouden tussen 
scherpe en uitstekende delen (buiten en binnen), ….  
 
Dit zijn overtredingen van de artikelen 2.1 lid 1 en 2.2. lid 8 van de Wet 
dieren. 
 
Inspectiehistorie: 
Hieronder volgt een overzicht van de opgemaakte bevindingenbrieven en 
bestuurlijke toezichtrapporten met betrekking tot het betreffende bedrijf sinds  
9 maart 2012: 
 
• 09-03-2012: Mondelinge waarschuwing. 
• 23-03-2012: Bevindingenbrief nr. 67971: Klauwverzorging rundvee. 
• 02-05-2012: Toezichtrapport nr. 68575: Klauwverzorging rundvee. 
• 04-07-2012: Toezichtrapport nr. 69700: Klauwverzorging rundvee en 5 

kalveren zonder water. 
• 25-02-2013: Toezichtrapport nr. 72296: Klauwverzorging rundvee, rund met 

neusring, vieze roosters en ligboxen, beschimmeld voer op voergang, kapotte 
ligboxen, geen schone en droge ligplaats voor 7 varkens, 12 jongvee, 3 
kalveren en het melkvee, geen afleidingsmateriaal voor 7 varkens, geen water 
voor schapen, 70 schapen niet afgemeld. 

• 10-04-2014: Toezichtrapport nr. 79148: Kreupele stier, mest op voergang en 
beschimmeld voer, scherpe uitstekende delen, geen schone en droge ligplaats 
voor 10 jongvee en 2 kalveren. 

• 17-06-2016: Rapport van bevindingen nr. 94058. Kreupele dieren, hygiëne 
huisvesting, ongeschikt/geen voer, scherpe en uitstekende delen. 

• 23-08-2016: Rapport van bevindingen nr. 95483. Ongeschikt voer en water, 
scherpe en uitstekende delen. 

• 23-05-2017: Rapport van bevindingen nr. 102146. Ongeschikt voer, scherpe 
en uitstekende delen, niet naleven plan dierenarts. 

• 01-08-2017: Rapport van bevindingen nr. 103729. Zieke/gewonde dieren, 
scherpe en uitstekende delen, te lage voerbuizen, hygiëne huisvesting, niet 
naleven plan dierenarts, geen logboek, kreupele runderen, geen 
afleidingsmateriaal varkens en geen bescherming tegen slecht weer. 

• 12-09-2017: Rapport van bevindingen nr. 104445. Te lage voerbuis en geen 
geschikt voer. 

• 14-11-2017: Rapport van bevindingen nr. 106144. Scherpe en uitstekende 
delen, magere runderen. 

• 26-01-2018: Rapport van bevindingen nr. 107602. Scherpe en uitstekende 
delen, niet tijdig dierenarts raadplegen, te lage voerbuis, geen hygiënische 
huisvesting. 
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• 19-12-2018: Rapport van bevindingen nr. 113799. Kreupele runderen, mest 
boven roosters ligboxenstal, geen logboek, geen geschikt voer, magere 
runderen. 

• 04-12-2019: Rapport van bevindingen nr. 114498. Kreupele runderen, geen 
geschikte huisvesting zieke dieren, mest boven roosters ligboxenstal, geen 
logboek, magere runderen, geen (geschikt) voer, kapotte afrastering. 

• 15-04-2019: Rapport van bevindingen nr. 115888. Runderen geen hygiënische 
huisvesting, geen geschikt voer, kreupele dieren niet behandeld en 
afgezonderd, geiten lange klauwen. 

• 30-07-2019: Rapport van bevindingen nummer 117783. Kreupele runderen, 
runderen geen hygiënische huisvesting, te lage bovenbuis voerhek, geiten met 
te lange klauwen. 

• 17-02-2020: Rapport van bevindingen nummer 121725. Kreupele runderen, 
magere runderen zonder voldoende geschikt voedsel, runderen geen 
hygiënische huisvesting, scherpe delen in ligboxenstal. 

• 22-04-2020: Rapport van bevindingen nummer 122906. Kreupele runderen, 
magere runderen zonder voldoende geschikt voedsel, runderen geen 
hygiënische huisvesting. 

 
 
Wij hebben dit rapport naar waarheid opgemaakt. 
 
 

   

 
  

Toezichthoudernummer:  Toezichthoudernummer:  
07 april 2021 07 april 2021 
 
 

 
 

Bijlage 1 
Overzichtkaart.pdf

Bijlage 2 
Overszichtsfoto`s..pd

Bijlage 3 Stallijst 
22-03-2021.pdf

Bijlage 4 
Bedrijfsgezondheids   

Bijlage 4 
Bedrijsbehandelplan  

Bijlage 5  verslag 
euthanasie zeug.pd
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Bijlage 5 Logboek 
euthanasie varken.p

Bijlage 5 
Logboeken jongvee   

Bijlage 5 
Logboeken Rundvee 

Bijlage 6 
Veterinaire Verklarin   

 
 
 
 
   
 

26.



26.



Overzichtsfoto`s  14 maart 2021 
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