
> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

e-mail : - @: .. ______ j .rll 

Datum: per email verzonden op 23 december 2022 

Betreft : Besluit op Woo-verzoek 21-0929 

Geachte heer_ , 

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

In uw verzoek van 8 december 2021, door m ij op dezelfde dag per e-mail 
ontvangen, heeft u de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (hierna : NVWA) 
gevraagd om informatie openbaar te maken. 

Namens uw cliënt vraagt u om : 
- alle processen-verbaal die de NVWA in de afgelopen drie jaar heeft opgemaakt 

tegen (het slachthuis van) cliënt; 
alle verslagen die zijn opgemaakt naar aan leiding van bezoeken aan (het 
slachthuis van) cl iënt; 
alle rapportages en/ of documenten die zijn opgesteld door medewerkers van 
de NVWA en die betrekking hebben op (het slachthuis van) cliënt; 
alle rapportages en/ of processen verbaal en of relazen van bevindingen die 
betrekking hebben op de gebeurtenissen op 5 maart 2021 (specifiek het 
volledige relaas van bevinding d .d. 8 maart 2021) en 29 oktober 2021. 

Op 16 december 2021 heeft u per e-mail bericht ontvangen dat uw verzoek in 
goede orde is ontvangen. 

Op 2 mei 2022 ontving ik uw ingebrekestelling en bezwaarschrift tegen het niet 
t ijdig beslissen op uw verzoek. 

Helaas is het mij niet gelukt om t ijdig op uw verzoek te beslissen, mijn excuses 
hiervoor. 

Wettelijk kader 
U heeft met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna : Wob) 
verzocht om openbaarmaking. Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (h ierna : 
Woo) inwerking getreden en is de Wob ingetrokken (artikel 10.1. Woo ) . Ik 
behandel uw verzoek als een verzoek op grond van de Woo. 
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Inventarisatie documenten  

Op basis van uw verzoek zijn documenten aangetroffen. Deze documenten zijn 

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

besluit wordt verwezen naar de corresponderende nummers uit de inventarislijst, 

zodat per document duidelijk is wat is besloten. 

 

Reeds openbare documenten 

De Woo is niet van toepassing op documenten die al openbaar zijn. Een (aantal) 

document(en) bevatten bijlagen, die al openbaar zijn. Het gaat om uittreksels van 

de Kamer van Koophandel. De betreffende documenten en de vindplaats van deze 

documenten zijn opgenomen op de inventarislijst. 

 

Informatie die valt buiten de reikwijdte van uw verzoek  

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

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

door u aangegeven aangelegenheid en staan op de inventarislijst als zodanig 

aangemerkt. Het gaat bijvoorbeeld om begeleidende e-mails waarmee de 

opgevraagde documenten voor uw verzoek zijn opgevraagd en toegestuurd, 

schriftelijke waarschuwingen en de brieven die u namens uw cliënt op 19 mei 

2017 en respectievelijk op 28 augustus 2018 aan de NVWA heeft toegestuurd of 

een gedeelte van een PowerPoint presentatie, die geen betrekking heeft op uw 

cliënt. 

 

Deze informatie valt buiten de reikwijdte van uw verzoek en heb ik daarom uit de 

documenten verwijderd.   

 

Dubbele stukken 

Een aantal achterliggende documenten bevatten dubbele stukken. Om herhaling 

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

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

verwezen naar het betreffende document nummer.  

 

Besluit 

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

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

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

 

Overwegingen 

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

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

overheidsinformatie op te kunnen vragen zonder daarbij een reden te hoeven 

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

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

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

staan in hoofdstuk 5 van de Woo. Ik moet hierbij het algemeen belang van 
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openbaarheid afwegen tegen de belangen die de uitzonderingsgronden 

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

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

informatie die al openbaar is.  

De toetsing aan de uitzonderingsgronden verloopt als volgt. Eerst kijk ik of een 

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

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

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

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

van openbaarheid en het specifieke belang dat de uitzonderingsgrond beschermt. 

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

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

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

uitzonderingsgronden van toepassing zijn. 

 

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

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

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

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

informatie openbaar maak. 

 

Bijzondere persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke 

aard 

Op grond van artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder d, van de Woo mag ik geen 

informatie openbaar maken als dit bijzondere persoonsgegevens of 

persoonsgegevens van strafrechtelijke aard zijn. Bijzondere persoonsgegevens 

zijn gegevens over iemands ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religie 

of levensovertuiging, seksuele gerichtheid, gezondheid, genetische gegevens, 

biometrische gegevens en lidmaatschap van een vakbond. Strafrechtelijke 

gegevens zijn gegevens over iemands strafrechtelijke veroordelingen, strafbare 

feiten en veiligheidsmaatregelen die daarmee verband houden.  

 
Onder de documenten bevindt zich een geluidsopname, die bijzondere 

(biometrische) persoonsgegevens bevatten. Op deze geluidsopname zijn stemmen 

te horen. Openbaarmaking van deze geluidsopname zou ernstige inbreuk maken 

op de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. Daarbij neem ik in overweging 

dat de geluidsopname, met de mij tot beschikking staande techniek het niet 

mogelijk is om bepaalde delen onherkenbaar te maken. Ik zal deze 

persoonsgegevens (geluidsopname) dan ook niet openbaar maken. 

In de documenten met nummers 23.4. en 23.5. staan gegevens die betrekking 

hebben op strafrechtelijke gegevens van een betrokkene. Ik zal deze 

persoonsgegevens daarom niet openbaar maken 
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Het belang van opsporing en vervolging van strafbare feiten 

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

informatie openbaar maken als dit strafrechtelijk optreden in opsporing en 

vervolging van strafbare feiten moeilijker maakt en dit belang zwaarder weegt dan 

het belang van openbaarheid. Bij (bepaalde passages uit) een document met 

nummer 23.5. is dit het geval. Ik vind dit belang in dit geval zwaarder wegen dan 

het belang van openbaarheid omdat openbaarmaking van bepaalde informatie 

inzicht geeft in onderzoeksstrategieën die door de politie en/of het openbaar 

ministerie worden gebruikt en kan daarmee de opsporing en vervolging van 

strafbare feiten in het algemeen belemmeren. Ik maak deze informatie daarom 

niet openbaar. 

 

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 

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

informatie openbaar maken als dit de persoonlijke levenssfeer schaadt en dit 

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

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

mailadressen, telefoonnummers en functienamen. Bij bepaalde passages uit 

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

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

schenden. Daarom maak ik deze persoonsgegevens niet openbaar. 

 

In diverse documenten staan (ook) persoonsgegevens van ambtenaren. Het gaat 

om gegevens die herleidbaar zijn tot personen, zoals onder meer namen, 

toezichthoudernummers, e-mailadressen, functienamen en telefoonnummers. In 

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

zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid. Dit ter bescherming van 

de privacy van de betrokken ambtenaren.  

 

De met naam en toezichthoudernummers genoemde ambtenaren betreffen 

controleurs van de NVWA. Het gaat om ambtenaren die niet zelfstandig of in 

mandaat namens de minister besluiten nemen ten aanzien van een bestuurlijke 

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

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

burger die met een ambtenaar in contact treedt, maar om, openbaarmaking op 

grond van de Woo.  

 

Bij de documenten met de nummers 52 en 53 blijft er na weglating van de 

informatie die ik weiger op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, 

van de Woo, geen informatie over de bestuurlijke aangelegenheid over die voor 

afzonderlijke verstrekking in aanmerking komt. Het gaat om een tweetal 

begeleidende e-mails voor het versturen van bijlagen. Ik heb daarom besloten 

deze documenten in zijn geheel te weigeren. 
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Bij het document met nummer 3 blijft er na weglating van de informatie die ik 

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

informatie, die dubbel is met het document met nummer 12, geen informatie over 

de bestuurlijke aangelegenheid over die voor afzonderlijke verstrekking in 

aanmerking komt. Ik heb daarom besloten dit document in zijn geheel te 

weigeren. 

 

Bij het document met nummer 50 blijft er na weglating van de informatie die ik 

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

informatie, die dubbel is met het document met nummer 41, geen informatie over 

de bestuurlijke aangelegenheid over die voor afzonderlijke verstrekking in 

aanmerking komt. Ik heb daarom besloten dit document in zijn geheel te 

weigeren. 

 

Het voorkomen van onevenredige benadeling  

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

geen informatie openbaar maken als dit iemand onevenredige benadeling 

toebrengt en de voorkoming daarvan zwaarder weegt dan het belang van 

openbaarheid.  

 

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

om: naam, adres, plaatsnaam en KVK-nummer. Een naam van een onderneming, 

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

voldoende informatie om een individuele ondernemer te identificeren. Maar ook 

aan de hand van diernummers, oornummers, identificatienummers, UBN-

nummers en ID-codes is het mogelijk een individuele ondernemer te identificeren. 

 

De openbaarmaking van bovengenoemde informatie in combinatie met de inhoud 

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

slachthuis waar deze informatie betrekking op heeft. Deze benadeling bestaat uit 

het gevaar om slachtoffer te worden van buitensporige acties van 

dierenrechtenactivisten. Ik vind dat de voorkoming van deze benadeling zwaarder 

moet wegen dan het belang van openbaarheid. Ik maak deze informatie daarom 

niet openbaar.  

 

Gevaar van buitensporige acties van dierenactivisten 

De laatste tijd vinden   steeds meer buitensporige acties van dierenactivisten 

plaats bij verschillende slachterijen, zoals de brandstichting bij een 

pluimveeslachterij in Ermelo in mei 2020, de bezetting van een kalverslachterij op 

12 september 2021 door 84 activisten in Apeldoorn en het blokkeren van de 

toegangsdeur van een slachterij in Boxtel op 30 maart 2021.  

 

Op basis van de bovengenoemde voorbeelden van de laatste tijd is er sprake van 

een reële dreiging van dierenrechtenactivisme. Hierbij is ook van belang dat uit de 

jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over 
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mogelijke doelwitten van dierenrechtenactivisme blijkt dat de vrees voor 

dierenrechtenactivisme in het algemeen gerechtvaardigd is. Dit wordt 

ondersteund door rapportages van de Nationaal Coördinator Terrorisme en 

Veiligheid (NCTV).1 
 

Door openbaarmaking van de naam en adresgegevens van deze slachterij kunnen 

actievoerders weer geprikkeld worden om deze te bezoeken, in te breken, te 

filmen of andere vormen van niet toelaatbare acties te ondernemen.  

 

Door gehele openbaarmaking van de documenten kunnen actievoerders weer 

geprikkeld worden om een dergelijk adres te bezoeken, in te breken, brand te 

stichten, te filmen of andere vormen van niet toelaatbare acties te ondernemen. 

De gegevens van de betreffende slachterij maak ik daarom niet openbaar. 

 

Bij de bovenstaande overwegingen neem ik in ogenschouw dat het openbaar 

maken van de gevraagde documenten, zonder gegevens die herleidbaar zijn naar 

de slachterij, voldoende inzicht geeft in een goede en democratische 

bestuursvoering en is het publieke belang voldoende gewaarborgd2. 

 

Persoonlijke beleidsopvattingen in een document voor intern beraad  

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

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

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

bestuursorganen die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een bestuurlijke 

aangelegenheid. Documenten die bestemd zijn voor intern beraad kunnen 

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

van de openbaarmaking van deze persoonlijke beleidsopvattingen geldt het 

volgende.  
 
Niet verstrekken o.g.v. artikel 5.2, eerste lid, van de Woo  

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

beleidsopvattingen in documenten die bestemd zijn voor intern beraad niet 

openbaar gemaakt. Persoonlijke beleidsopvattingen zijn ambtelijke adviezen, 

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

Persoonlijke beleidsopvattingen zijn niet: feiten, prognoses, beleidsalternatieven, 

de gevolgen van een bepaald beleidsalternatief of andere onderdelen met een 

overwegend objectief karakter.  

 

De documenten met nummers 41, 42, 46, 53.4. en 53.5. bevat informatie waarin 

één of meerdere medewerker(s) van de NVWA ten behoeve van intern beraad hun 

visies, standpunten en overwegingen hebben gegeven en bevatten persoonlijke 

 

1 ECLI NL: RVS:2017:680, ECLI:NL: RVS:2018:492, ECLI:NL: RVS:2018:1282, en ECLI:NL: RVS:2019:795 
2 ECLI NL: RVS:2011:BP4706, r.o. 2.5, 2.5.2 
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beleidsopvattingen. Het gaat bijvoorbeeld om het wisselen van gedachtes wie en 

op welke moment een bepaalde boodschap wel of niet kan worden gedeeld, een 

opmerking over een collegiale controle op een rapport, een visie achteraf over een 

bepaalde handelswijze  

 

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

kunnen wisselen over beleidskeuzes. Een zekere mate van veiligheid is nodig om 

te kunnen komen tot een effectieve besluitvorming. Ik acht het in dit geval ook 

niet in het belang van een goede en democratische bestuursvoering om met 

toepassing van artikel 5.2, tweede lid, de persoonlijke beleidsopvattingen toch 

openbaar te maken. Gelet hierop maak ik de persoonlijke beleidsopvattingen in de 

documenten met de nummers 41, 42, 46, 53.4. en 53.5. bestemd voor intern 

beraad niet openbaar.  
 
Wel verstrekken o.g.v. artikel 5.2, tweede lid, van de Woo  

Op grond van artikel 5.2, tweede lid, van de Woo kan ik besluiten informatie te 

geven over persoonlijke beleidsopvattingen als ik dat in het belang acht van een 

goede en democratische bestuursvoering. Deze informatie wordt dan gegeven in 

geanonimiseerde vorm, tenzij degenen die deze opvattingen hebben geuit of 

hiermee hebben ingestemd vinden dat de informatie wel herleidbaar is tot hen. Ik 

acht het in dit geval in het belang van een goede en democratische 

bestuursvoering om de persoonlijke beleidsopvattingen in het document met 

nummer 47 toch openbaar te maken. Het document geeft inzicht waartegen 

eventueel bezwaar kan worden gemaakt. 
 

Plaatsing op internet 

Dit besluit en de gedeeltelijk openbare documenten publiceer ik op 

www.rijksoverheid.nl. 

 

Vragen 

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

aan wooverzoeken@nvwa.nl. Voor meer informatie over de Woo-procedure, kunt 

u kijken op www.rijksoverheid.nl 

 

Hoogachtend, 

 

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 

namens deze, 

teamleider Openbaarmaking en privacy 
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Bezwaarmogelijkheid 

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken - na verzending 

van dit besluit -een bezwaarschrift indienen. Doe dit op tijd, anders kan uw 

bezwaarschrift niet worden behandeld. Let wel: het indienen van een 

bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op.  

Bij voorkeur kunt u uw bezwaarschrift via de e-mail verzenden naar 

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

post verzenden naar: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, divisie 

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

U dient uw bezwaarschrift ten minste te voorzien van: 

▪ uw naam en adres; 

▪ telefoonnummer; 

▪ de datum; 

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

▪ de gronden van bezwaar; 

▪ uw handtekening.  

 

Zou u zo vriendelijk willen zijn om een kopie van dit besluit mee te sturen? 
NB. ook indien u uw bezwaarschrift per e-mail verstuurt, dient deze te voldoen 

aan bovenstaande eisen. Voldoet uw bezwaarschrift niet aan deze eisen, dan 

wordt uw bezwaarschrift niet in behandeling genomen. Het verdient de voorkeur 

om uw bezwaarschrift in Pdf-formaat als bijlage toe te voegen in het e-

mailbericht. 

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

 

* Als u uw bezwaarschrift in een vreemde taal opstelt en een vertaling voor een goede behandeling van het bezwaar 

nodig is, dient u zelf voor een vertaling van het bezwaarschrift te zorgen / If you submit your objection in a foreign 

language and a translation for proper handling of the objection is required, you should provide yourself a 

translation of the objection.  

 



WOO
Datum Datum

nr. begin reeks eind reeks soort doc geheel deels niet dubbel reeds openbaar 5.1.1.d 5.1.2.c 5.1.2.d 5.1.2.e 5.1.5. 5.2. opmerkingen
1 15-02-22 12:19 16-02-22 13:02 e-mail x Buiten reikwijdte verzoek.

1.1 rapportage x x x
2 16-02-22 9:14 2-03-22 11:42 e-mail x Buiten reikwijdte verzoek.

2.1 overzicht historie x x
2.2 26-10-20 0:00 26-10-20 0:00 Schriftelijke x Buiten reikwijdte verzoek.
2.3 2-03-21 0:00 2-03-21 0:00 Schriftelijke x Buiten reikwijdte verzoek.
2.4 28-04-21 0:00 28-04-21 0:00 Schriftelijke x Buiten reikwijdte verzoek.

3 19-05-21 0:00 19-05-21 0:00 Rapport van 
Bevindingen

x nagenoeg 
identiek aan 
doc. 12.

x Nagenoeg identiek aan doc. 12

4 1-09-20 0:00 1-09-20 0:00 Bijlage x www.kvk.nl x x Bijlage bevat o.a. uittreksel KVK. 
Uittreksel KVK is al openbaar.

5 1-09-20 0:00 1-09-20 0:00 Rapport van x x x
6 26-10-20 0:00 26-10-20 0:00 Schriftelijke x doc. 2.2.
7 2-03-21 0:00 2-03-21 0:00 Schriftelijke x doc. 2.3.
8 30-03-21 0:00 30-03-21 0:00 Bijlage x www.kvk.nl Bijlage bevat o.a. uittreksel KVK. 

Uittreksel KVK is al openbaar.

9 30-03-21 0:00 30-03-21 0:00 Rapport van x x x
10 28-04-21 0:00 28-04-21 0:00 Schriftelijke x doc. 2.4.
11 19-05-21 0:00 19-05-21 0:00 Bijlage

x
www.kvk.nl

x x
Bijlage bevat o.a. uittreksel KVK. 
Uittreksel KVK is al openbaar.

12 19-05-21 0:00 19-05-21 0:00 Rapport van x x x
13 25-10-21 0:00 25-10-21 0:00 Bijlage

x
www.kvk.nl

x x
Bijlage bevat o.a. uittreksel KVK. 
Uittreksel KVK is al openbaar.

14 25-10-21 0:00 25-10-21 0:00 Rapport van x x x
15 9-07-21 0:00 9-07-21 0:00 Bijlage x x x
16 9-07-21 0:00 9-07-21 0:00 Rapport van x x x
17 16-02-22 9:14 2-03-22 14:09 e-mail x Buiten reikwijdte verzoek.

17.1 overzicht historie x doc. 2.1.
17.2 26-10-20 0:00 26-10-20 0:00 Schriftelijke x doc. 2.2.
17.3 2-03-21 0:00 2-03-21 0:00 Schriftelijke x doc. 2.3.
17.4 28-04-21 0:00 28-04-21 0:00 Schriftelijke x doc. 2.4.

18 16-02-22 9:14 9-03-22 1:32 e-mail x Buiten reikwijdte verzoek.
19 15-02-22 16:24 22-03-22 10:30 e-mail x Buiten reikwijdte verzoek.

19.1 11-06-21 0:00 11-06-21 0:00 verslag met foto x Buiten reikwijdte verzoek.

19.2 11-06-21 0:00 11-06-21 0:00 verslag x x x
19.3. 31-05-21 0:00 31-05-21 0:00 agenda x x
19.4 9-08-21 11:23 9-08-21 11:23 e-mail x x x

19.4.1 9-08-21 11:23 9-08-21 11:23 monsterrelaas

x x x

19.4.2 9-08-21 11:23 9-08-21 11:23 Analyserapport x x x
20 15-02-22 16:24 22-03-22 10:32 e-mail x deels dubbel 

met doc. 19
Buiten reikwijdte verzoek.

20.1 11-06-21 0:00 11-06-21 0:00 verslag x doc. 19.2.
20.2 3-05-21 10:34 3-05-21 10:34 e-mail x x x
20.3 21-03-21 0:00 21-03-21 0:00 waarnemingen x x
20.4 16-04-21 0:00 16-04-21 0:00 verslag x x x
20.5 20-06-21 0:00 20-06-21 0:00 verslag x x x

21 9-03-22 11:54 9-03-22 11:54 e-mail x doc. 19.

22 15-02-22 16:24 16-03-22 10:42 e-mail x grotendeels 
dubbel met 
doc. 19.

Buiten reikwijdte verzoek.

Verstrekking o.g.v. de Woo
Inventarislijst 21-0929
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22.1 11-06-21 0:00 11-06-21 0:00 verslag x doc. 19.1.

22.2 11-06-21 0:00 11-06-21 0:00 verslag x doc. 19.2.
22.3 3-05-21 10:34 3-05-21 10:34 e-mail x doc. 20.2.
22.4 21-03-21 0:00 21-03-21 0:00 waarnemingen x doc. 20.3.
22.5 31-05-21 0:00 31-05-21 0:00 agenda x doc. 19.3.
22.6 9-08-21 11:23 9-08-21 11:23 e-mail x doc. 19.4.

22.6.1 9-08-21 11:23 9-08-21 11:23 monsterrelaas x doc. 19.4.1.

22.6.2 9-08-21 11:23 9-08-21 11:23 Analyserapport x doc. 19.4.2.
22.7 16-04-21 0:00 16-04-21 0:00 verslag x doc. 22.7
22.8 20-06-21 0:00 20-06-21 0:00 verslag x doc. 20.5.

23 15-02-22 16:24 16-03-22 10:42 e-mail x grotendeels 
dubbel met 
doc. 19.

Buiten reikwijdte verzoek.

23.1 Bedrijfsplan x x x
23.2 5-07-21 10:24 12-07-21 10:58 e-mail x x x

23.2.1 5-07-21 0:00 5-07-21 0:00 brief x x x
23.3 10-11-21 0:00 10-11-21 0:00 brief x x x
23.4 22-06-21 9:42 24-06-21 10:14 e-mail x x x x
23.5 5-11-21 15:11 5-11-21 15:11 e-mail x x x x x
23.6 19-02-21 0:00 19-02-21 0:00 document x x x

24 15-02-22 16:24 16-03-22 10:43 e-mail x grotendeels 
dubbel met 
doc. 19.

x x Buiten reikwijdte verzoek.

24.1 8-03-21 0:00 8-03-21 0:00 verslag x x x
24.2 document x x

25 28-08-18 0:00 28-08-18 0:00 brief RLZ05001AB x Buiten reikwijdte verzoek.

26 15-03-21 0:00 15-03-21 0:00 overleg x x x Deels buiten reikwijdte verzoek.

27 21-10-19 0:00 21-10-19 0:00 powerpoint x x x Deels buiten reikwijdte verzoek.

28 7-06-21 0:00 7-06-21 0:00 brief x x x
29 5-07-21 0:00 5-07-21 0:00 brief x doc. 23.2.1. x x
30 22-12-20 0:00 22-12-20 0:00 brief x x x
31 30-04-21 0:00 30-04-21 0:00 document x x x
32 28-05-21 0:00 28-05-21 0:00 document x x x
33 25-06-21 0:00 25-06-21 0:00 document x x x
34 25-06-21 0:00 25-06-21 0:00 document x doc. 33
35 2-12-20 14:57 2-12-20 14:57 e-mail x x x

35.1 1-12-20 0:00 1-12-20 0:00 brief x x x
36 3-05-21 10:34 3-05-21 10:34 e-mail x doc. 20.2.
37 Bedrijfsplan x doc. 23.1.
38 8-01-21 0:00 8-01-21 0:00 Bevindingen x x x
39 document x x x
40 1-12-20 15:57 1-12-20 15:57 e-mail x x x

40.1 1-12-20 0:00 1-12-20 0:00 brief x doc. 35.1.
41 11-01-21 17:32 11-02-21 17:34 e-mail x x x x
42 22-01-20 14:52 22-01-20 14:52 e-mail met bijlage x x x x
43 19-05-17 0:00 19-05-17 0:00 brief 

BBB/HIR/HIR/U-
x Buiten reikwijdte verzoek.

44 geluidsopname x x x x Buiten reikwijdte verzoek.

45 planning x x x
46 29-01-20 16:10 31-01-20 11:08 e-mail x x x x
47 7-11-19 19:52 12-11-19 11:31 e-mail x x x

----- - ----------------
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48 7-11-19 19:52 13-11-19 11:13 e-mail

x
grotendeels 
dubbel met 
doc. 47

x x

48.1 19-09-18 15:20 19-09-18 15:20 e-mail x x x
48.1.1 28-08-18 0:00 28-08-18 0:00 brief x doc. 25

49 7-11-19 19:52 13-11-19 11:13 e-mail x doc. 49
49.1 19-09-18 15:20 19-09-18 15:20 e-mail x doc. 49.1.

49.1.1 28-08-18 0:00 28-08-18 0:00 brief x doc. 25
50 11-01-21 17:32 13-01-21 13:05 e-mail x grotendeels 

dubbel met 
doc. 41

x

51 22-01-20 0:00 22-01-20 0:00 kort verslag x x
52 27-01-20 8:53 27-01-20 8:53 e-mail x x

52.1 22-01-20 0:00 22-01-20 0:00 kort verslag x doc. 51.

53 28-01-20 21:32 28-01-20 21:32 e-mail x x
53.1 bijlage x x
53.2 bijlage x x x
53.3 bijlage x x x
53.4 bijlage x x x x
53.5 Bijlage x x x x

----- - ----------------



Pagina 1 van 115
Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Datum 04JAN2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4634493

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 08JAN2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4639712

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 11JAN2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4644568
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Pagina 2 van 115
Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Ja

Is er een ingreep in het productieproces is uitgevoerd? Nee

Is er een verbod op handelen opgelegd? Nee

Is er een andere corrigerende interventie uitgevoerd? Ja

Omschrijf welke andere corrigerende interventie is uitgevoerd  begon wilde de 1e slachthandeling reeda uitvoeren
terwijl het rund nog niet dood was. Ik heb hem geboden te
wachten tot het dier dood was.

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 11JAN2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4646315

Zijn er bevindingen geconstateerd Ja

Datum 17JAN2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4649485

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Nee

Hoeveel afwijkende dieren zijn niet uitgeselecteerd? 0
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Pagina 3 van 115
Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 18JAN2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4654285

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 23JAN2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4660992

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Datum 23JAN2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4660993

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 25JAN2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4664018

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 25JAN2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4664020

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 30JAN2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4670680

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee
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Pagina 5 van 115
Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 30JAN2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4670681

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 01FEB2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4673921

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 01FEB2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4673926
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 05FEB2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4678817

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 05FEB2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4678818

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 08FEB2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4683419

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee
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Pagina 7 van 115
Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 08FEB2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4683420

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 13FEB2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4689696

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Ja

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Ja

Datum 13FEB2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4689699

Zijn er bevindingen geconstateerd Ja

Datum 13FEB2019

Programma CL PM keuring RV
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

VTT Identificatienummer 4691876

Wordt er vandaag een operationele lijst slachthal ingevuld? Nee

Er worden RUNDEREN geslacht Ja

Betreft deze inspectie een basis- of herinspectie? Basisinspectie

Er worden KALVEREN geslacht Ja

Er worden VLEESVARKENS geslacht Ja

Er worden ZEUGEN geslacht Ja

In welke categorie PM-toezicht valt het bedrijf? Maandelijks

Is tot het einde van de keuring altijd duidelijk welke organen bij
welk karkas horen?

Geen opmerkingen

Worden alle delen ter keuring aangeboden? Geen opmerkingen

Worden de juiste dieren (BSE/TSE) bemonsterd? Geen opmerkingen

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Volgt er een herinspectie? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 13FEB2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4691877

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee
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Pagina 9 van 115
Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Datum 15FEB2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4692868

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 15FEB2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4692870

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 19FEB2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4697819

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 19FEB2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4697820

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee
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Pagina 10 van 115
Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 22FEB2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4702311

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 22FEB2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4702313

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 27FEB2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4708657
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 27FEB2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4708659

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 01MAR2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4711775

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 01MAR2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4711776

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee
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Pagina 12 van 115
Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 05MAR2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4716405

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 05MAR2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4716406

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 08MAR2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4720946

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 08MAR2019

Programma AM > 10 GVE RV
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Pagina 13 van 115
Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

VTT Identificatienummer 4720949

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 12MAR2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4725857

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 12MAR2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4725858

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 15MAR2019
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4730863

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 15MAR2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4730866

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 19MAR2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4735875

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 19MAR2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4735877

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 22MAR2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4740756

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 22MAR2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4740757

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 26MAR2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4745639

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Datum 26MAR2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4745640

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 29MAR2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4750579

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 05APR2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4760631
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Zijn er bevindingen geconstateerd Ja

Datum 05APR2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4760755

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Ja

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 05APR2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4768104

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 09APR2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4765838

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 09APR2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4765839
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Nee

Hoeveel afwijkende dieren zijn niet uitgeselecteerd? 0

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 12APR2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4770747

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 12APR2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4770752

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 16APR2019
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4775819

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 16APR2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4775820

Zijn er afwijkingen gevonden? Ja

Er zijn VKI afwijkingen gevonden Ja

Hoeveel VKI's vertoonden afwijkingen? 1

Hoeveel afwijkende VKI's waren niet door het bedrijf gemeld? 1

Welke diersoort(en) had VKI afwijking? rund

Er is een corrigerende maatregel genomen (2) Ja

Er is een rapport van bevindingen opgesteld (2) Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Ja

Datum 19APR2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4780321
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Ja

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 19APR2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4781968

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 26APR2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4790498

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 26APR2019

Programma PM > 10 GVE RV
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

VTT Identificatienummer 4790586

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 26APR2019

Programma CL Hygienisch werken / fecale bez

VTT Identificatienummer 4792202

Betreft deze inspectie een basis- of herinspectie? Basisinspectie

Wordt er vandaag een operationele lijst slachthal ingevuld? Nee

Er worden RUNDEREN geslacht Ja

Er worden VARKENS geslacht Ja

De levende slachtdieren zijn voldoende schoon Ja

Zijn de ruimtes, materialen en uitrusting voldoende schoon bij
aanvang/tijdens slachtproces

Geen opmerking

Is condens afwezig boven het vlees/producten Geen opmerking

Wordt tijdens het slachtproces voldoende persoonlijke hygiene
in acht genomen?

Geen opmerking

Vindt tijdens het slachtproces geen kruiscontaminatie plaats? Geen opmerkingen

Meet (1) de temperatuur in tenminster een van de
sterilisatoren (open). Opgave in graden C

93

Meet (3) de temperatuur in tenminster een van de
sterilisatoren (open). Opgave in graden C

94

Zijn de sterilisatoren (incl. zaag) functioneel? Geen opmerking

Wordt het onthuiden of ontharen correct uitgevoerd? Geen opmerkingen
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Correcte verwijdering van het maag-darm pakket, hartslag en
het uier

Geen opmerkingen

Is tijdens het slachtproces altijd duidelijk welk organen bij welk
karkas horen?

Geen opmerking

Ik heb RUNDER-karkassen gecheckt op
bezoedeling/slachtfouten voor PM-keuring

Ja

Hoeveel runderkarkassen zijn gecontroleerd voor PM-keuring? 1

Werden er bezoedeling/slachtfouten aangetroffen bij rund
voor de PM-keuring?

Nee

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Volgt er een herinspectie? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 26APR2019

Programma CL Dierlijke bijproducten RV

VTT Identificatienummer 4792203

Betreft deze inspectie een basis- of herinspectie? Basisinspectie

De SLACHTRUIMTE is gecheckt op een juiste verzameling en
hantering van DBP

Ja

Duidelijke scheiding tussen DBP en vlees voor humane
consumptie? (slachtruimte)

Geen opmerkingen

Duidelijke scheiding tussen de verschillende categorieen
DBP? (slachtruimte)

Geen opmerkingen
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

DBP juist gecategoriseerd? (slachtruimte) Geen opmerkingen

Correcte identificatie recipienten DBP? (slachtruimte) Geen opmerkingen

Controleer de fysieke bestemming van een recipient met cat.
1 materiaal(slachtruimte)

Rendac

Controleer de fysieke bestemming van een recipient met cat.
2 materiaal (slachtruimte)

Niet aanwezig

Controleer de fysieke bestemming van een recipient met cat.
3 materiaal (slachtruimte)

Niet aanwezig

Wordt al het SRM volledig uit het slachtdier verwijderd
(voorzover voorgeschreven)?

Geen opmerkingen

Wordt bij verwijdering van SRM maatregelen genomen om
bezoedeling van vlees te voorkomen?

Geen opmerkingen

De UITSNIJDERIJ is gecheckt op een juiste verzameling en
hantering van DBP

Nee

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Volgt er een herinspectie? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 03MAY2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4801535

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Datum 03MAY2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4801536

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 07MAY2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4806668

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 07MAY2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4806669

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 10MAY2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4811122

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 10MAY2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4811124

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Er waren niet slachtwaardige(NSW) dieren. Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Nee

Hoeveel afwijkende dieren zijn niet uitgeselecteerd? 0

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 10MAY2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4827377

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

doc. 1.1.

Nederlandre Voedsel-en 
W;;renautorute.11 
Mfriimrre ~'l l..1md~c11:1V, 
Nawur e11 VoedseJ h11ali reit -



Pagina 26 van 115
Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Datum 14MAY2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4798139

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 14MAY2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4798140

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Nee

Hoeveel afwijkende dieren zijn niet uitgeselecteerd? 0

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 15MAY2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4816853

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 15MAY2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4816854
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 17MAY2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4819644

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 17MAY2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4819718

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 17MAY2019

Programma PM > 10 GVE RV
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Pagina 28 van 115
Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

VTT Identificatienummer 4821099

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 21MAY2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4823930

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 21MAY2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4823931

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 24MAY2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4828546

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 24MAY2019

Programma AM > 10 GVE RV
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

VTT Identificatienummer 4828547

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 29MAY2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4834465

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Nee

Hoeveel afwijkende dieren zijn niet uitgeselecteerd? 0

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 29MAY2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4858953

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 29MAY2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4860415

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 31MAY2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4836892

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 04JUN2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4841147
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 04JUN2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4841148

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Nee

Hoeveel afwijkende dieren zijn niet uitgeselecteerd? 0

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 07JUN2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4845472

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 12JUN2019
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Pagina 32 van 115
Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4851014

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Nee

Hoeveel afwijkende dieren zijn niet uitgeselecteerd? 0

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 12JUN2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4853004

Zijn er bevindingen geconstateerd Ja

Datum 14JUN2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4853968

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 14JUN2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4853969

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 18JUN2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4858398

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 18JUN2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4858399

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 18JUN2019

Programma CL PM keuring RV

VTT Identificatienummer 4860418
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Wordt er vandaag een operationele lijst slachthal ingevuld? Nee

Er worden RUNDEREN geslacht Ja

Betreft deze inspectie een basis- of herinspectie? Basisinspectie

In welke categorie PM-toezicht valt het bedrijf? Maandelijks

Is tot het einde van de keuring altijd duidelijk welke organen bij
welk karkas horen?

Geen opmerkingen

Worden alle delen ter keuring aangeboden? Geen opmerkingen

Worden de juiste dieren (BSE/TSE) bemonsterd? Geen opmerkingen

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Volgt er een herinspectie? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 18JUN2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4860419

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 18JUN2019

Programma CL WZ aanvoer en onderbrengen

VTT Identificatienummer 4860455

Betreft deze inspectie een basis- of herinspectie? Basisinspectie
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Pagina 35 van 115
Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Check de vakbekwaamheid van het personeel Geen opmerkingen

Check naleving v/d regels bij aanvoer v/d dieren Geen opmerkingen

Check naleving v/d regels bij onderbrengen v/d dieren Geen opmerkingen

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Volgt er een herinspectie? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 18JUN2019

Programma CL WZ bedwelmen en doden

VTT Identificatienummer 4860456

Betreft deze inspectie een basis- of herinspectie? Basisinspectie

Check de vakbekwaamheid van het personeel Geen opmerkingen

Wordt er onbedwelmd geslacht? Nee

Wordt er bedwelmd geslacht? Ja

Wordt het fixeren correct uitgevoerd tijdens de inspectie? (2)
(bedwelmd)

Geen opmerkingen

Wordt de bedwelming correct toegepast tijdens de inspectie? Geen opmerkingen

Wordt steken en verbloeden correct toegepast tijdens de
inspectie? (2) (bedwelmd)

Geen opmerkingen

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Volgt er een herinspectie? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 21JUN2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4862595

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 21JUN2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4862597

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 21JUN2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4864083

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 21JUN2019
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Programma CL Hygienisch werken / fecale bez

VTT Identificatienummer 4864087

Betreft deze inspectie een basis- of herinspectie? Basisinspectie

Wordt er vandaag een operationele lijst slachthal ingevuld? Nee

De levende slachtdieren zijn voldoende schoon Ja

Zijn de ruimtes, materialen en uitrusting voldoende schoon bij
aanvang/tijdens slachtproces

Voldoet niet

Omschrijf wat niet schoon is karkaszaag bij aanvang niet schoon

Er is een corrigerende maatregel genomen (25) Nee

Er is een rapport van bevindingen opgesteld (25) Nee

Is condens afwezig boven het vlees/producten Geen opmerking

Wordt tijdens het slachtproces voldoende persoonlijke hygiene
in acht genomen?

Geen opmerking

Vindt tijdens het slachtproces geen kruiscontaminatie plaats? Geen opmerkingen

Meet (1) de temperatuur in tenminster een van de
sterilisatoren (open). Opgave in graden C

86

Meet (2) de temperatuur in tenminster een van de
sterilisatoren (open). Opgave in graden C

80

Zijn de sterilisatoren (incl. zaag) functioneel? Voldoet niet

Omschrijf wat niet voldoet bij sterilisatoren karkaszaag: boiler niet aan bij aanvang

Er is een corrigerende maatregel genomen (3) Nee

Er is een rapport van bevindingen opgesteld (3) Nee
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Wordt het onthuiden of ontharen correct uitgevoerd? Geen opmerkingen

Correcte verwijdering van het maag-darm pakket, hartslag en
het uier

Geen opmerkingen

Is tijdens het slachtproces altijd duidelijk welk organen bij welk
karkas horen?

Geen opmerking

Ik heb RUNDER-karkassen gecheckt op
bezoedeling/slachtfouten voor PM-keuring

Ja

Hoeveel runderkarkassen zijn gecontroleerd voor PM-keuring? 3

Werden er bezoedeling/slachtfouten aangetroffen bij rund
voor de PM-keuring?

Sl-fout + haar

Bij hoeveel runderkarkassen slachtfouten aangetroffen voor
PM-keuring?

2

Er is een corrigerende maatregel genomen (7) Nee

Er is een rapport van bevindingen opgesteld (7) Nee

Ik heb RUNDER-karkassen gecheckt op
bezoedeling/slachtfouten na PM-keuring

Ja

Hoeveel runderkarkassen zijn gecontroleerd na PM-keuring? 4

Werden er bezoedeling/slachtfouten aangetroffen bij rund na
de PM-keuring?

Nee

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Volgt er een herinspectie? Nee

Afspraken met betrokkene gemaakt? Ja
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Omschrijf de afspraken met betrokkene karkaszaag voor gebruik reinigen

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Ja

Datum 21JUN2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4864088

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 21JUN2019

Programma CL WZ bedwelmen en doden

VTT Identificatienummer 4864089

Betreft deze inspectie een basis- of herinspectie? Basisinspectie

Check de vakbekwaamheid van het personeel Geen opmerkingen

Wordt er onbedwelmd geslacht? Nee

Wordt er bedwelmd geslacht? Ja

Wordt het fixeren correct uitgevoerd tijdens de inspectie? (2)
(bedwelmd)

Geen opmerkingen

Wordt de bedwelming correct toegepast tijdens de inspectie? Geen opmerkingen

Wordt steken en verbloeden correct toegepast tijdens de
inspectie? (2) (bedwelmd)

Geen opmerkingen

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Volgt er een herinspectie? Nee
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 25JUN2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4867129

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 25JUN2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4867130

Zijn er afwijkingen gevonden? Ja

Er waren niet slachtwaardige (GTS) dieren. Ja

Hoeveel dieren waren niet slachtwaardig? 1

Welke diersoort(en) was niet slachtwaardig? rund

Geef aan waarom het slachtdier(en) niet slachtwaardig was: vocht kaak, uitgedroogd, ogen bleek

Er is een corrigerende maatregel genomen (3) Ja

Er is een rapport van bevindingen opgesteld (3) Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

doc. 1.1.

Nederlandre Voedsel-en 
W;;renautorute.11 
Mfriimrre ~'l l..1md~c11:1V, 
Nawur e11 VoedseJ h11ali reit -



Pagina 41 van 115
Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Datum 28JUN2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4871424

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 02JUL2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4876144

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 02JUL2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4876145

Zijn er afwijkingen gevonden? Ja

Er waren niet transportwaardige(NTW) dieren. Ja

Hoeveel dieren waren niet transportwaardig? 1

Welke diersoort(en) was niet transportwaardig? rund NL 6664 3133 0
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Geef aan waarom het slachtdier(en) niet transportwaardig
was:

zeer kreupel en instabiel. Dikke knie LA

Er is een corrigerende maatregel genomen (4) Nee

Er is een rapport van bevindingen opgesteld (4) Ja

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Nee

Hoeveel afwijkende dieren zijn niet uitgeselecteerd? 1

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Ja

Datum 02JUL2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4877891

Zijn er bevindingen geconstateerd Ja

Datum 05JUL2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4880180

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 05JUL2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4880181
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 05JUL2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4881773

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 08JUL2019

Programma SI Erkenningverl. en onderhoud

VTT Identificatienummer 4885783

Betreft deze inspectie een basis- of herinspectie? Basisinspectie

Welke inspectie is uitgevoerd? Erkenningonderh

Komen de erkenning(en) van het bedrijf overeen met de
werkzaamheden en inrichting?

Geen opmerking

Kunnen alle werkzaamheden in de bedrijfsruimten goed
worden uitgevoerd?

Geen opmerking

Voldoen de vloeroppervlakken aan de eisen? Geringe overtr

Voldoen de muuroppervlakken aan de eisen? Geen opmerking

Voldoen de plafonds aan de eisen? Overtreding
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Voldoen de ramen en andere openingen aan de eisen? Overtreding

Voldoen de deuren aan de eisen? Overtreding

Zijn de bedrijfsruimten schoon en goed onderhouden? Overtreding

Wordt ophoping van vuil en vorming van condens en
schimmel voorkomen?

Overtreding

Worden schadelijke organismen voorkomen en of bestreden? Niet beoordeeld

Voldoet de ventilatie van de sanitaire installaties aan de eisen? Niet beoordeeld

Zijn er nog andere opmerkingen m.b.t. de bedrijfsruimten? Ja

Omschrijf: 1 her en der herstelwerkzaamheden nodig

Voldoen oppervlakken incl. van apparatuur aan de eisen? Niet beoordeeld

Voldoen de voorzieningen voor het schoonmaken, ontsmetten
en opslag van gereedschap en apparatuur?

Niet beoordeeld

Worden alle materialen die met voedsel in aanraking komen
afdoende schoongemaakt en ontsmet?

Overtreding

Zijn er nog andere opmerkingen m.b.t. de apparatuur,
gereedschappen en andere materialen?

Ja

Omschrijf: 2 karkaszaag niet schoon, kabels slangen en zakjes om
bedieningsknoppen niet schoon. water in sterilisator vies

Zijn de vervoermiddelen en of recipienten schoon en goed
onderhouden?

Niet beoordeeld

Kunnen de vervoermiddelen de levensmiddelen op de vereiste
temperatuur houden en bewaken?

Niet beoordeeld

Voldoet de opslag van de verpakkingen aan de gestelde
eisen?

Niet beoordeeld
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Kunnen verpakkingen die worden hergebruikt gemakkelijk
worden gereinigd en ontsmet?

Niet beoordeeld

Wordt het levensmiddelenafval op hygienische wijze
afgevoerd?

Niet beoordeeld

Worden R&O middelen gescheiden van levensmiddelen
opgeslagen?

Geen opmerking

Voldoet de persoonlijke hygiene aan de eisen? Overtreding

Wordt verontreiniging en bederf van grondstof, ingred,
halffabr, en eindproducten voorkomen?

Overtreding

Worden de productiemedewerkers opgeleid en gecontroleerd
op het gebied van hygiene?

Niet beoordeeld

Zijn er andere opmerkingen m.b.t. hygiene en voorkomen van
verontreiniging  tijdens productieproces?

Ja

Omschrijf: 5 slachtschort bezoedeld met mest. hartslag komt op grond.
slachthaken niet schoon. deuren en rubbers vies. organenrek
in koelcel niet schoon.

Worden procedures om ontvangen en geleverde producten te
identificeren toegepast?

Niet beoordeeld

Voldoet de temperatuurbeheersing? Niet beoordeeld

Kan het bedrijf aantonen dat het water wat gebruikt wordt van
drinkwaterkwaliteit is?

Ja

Bij welk bedrijfstype wordt de inspectie uitgevoerd? Slachth LHD

Is de benodigde maximale capaciteit van de stallen aan de
NVWA bekend gemaakt?

Overtreding

Voldoen de stallen gezien het aanbod van slachtdieren? Geen opmerking
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Voldoen de stallen aan de eisen voor welzijn en AM keuring? Geringe overtr

Zijn er afzonderlijke stallen voor zieke dieren aanwezig? NVT

Voldoet de wasplaats veetransportmiddelen aan de eisen? NVT

Zijn er afzonderlijke lokalen voor het verwijderen van
ingewanden en verdere bewerkingen?

Geen opmerking

Voldoet de opslag voor mest en maagdarminhoud? Geen opmerking

Zijn er nog andere opmerkingen m.b.t. de lokalen en het
verwerkingsproces van de ingewanden?

Ja

Omschrijf: 9 ingewanden worden niet identificeerbaar bewaard (bij cat.4
wel)

Voldoen de voorzieningen voor het slachten van zieke dieren? NVT

Zijn er afsluitbare voorzieningen voor
aangehouden / afgekeurd vlees?

Geen opmerking

Voldoet de medewerking bij de AM keuring? Geen opmerking

Worden er geen andere dieren aangevoerd dan is
toegestaan?

Geen opmerking

Is de identificatie van de dieren correct? Geen opmerking

Zijn de dieren schoon? Geen opmerking

Zijn er andere opmerkingen m.b.t. de aangevoerde dieren en
de medewerking AM keuring?

Ja

Omschrijf: 7 Er was een NTW rund. Dit was niet vooraf aan NVWA
meegedeeld.

Worden de dieren na binnenbrengen in het slachtlokaal direct
geslacht?

Geen opmerking
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Worden de dieren hygienisch geslacht? Overtreding

Wordt contact met vloeren, muren en installaties voorkomen? Overtreding

Worden de karkassen en delen bestemd voor consumptie
volledig gevild?

Geen opmerking

Worden de haren van de varkens onmiddellijk verwijderd? Niet beoordeeld

Zijn de karkassen niet zichtbaar verontreinigd met
uitwerpselen?

Niet beoordeeld

Worden de magen, darmen, koppen en poten verder correct
verwerkt?

Niet beoordeeld

Worden de karkassen in het slachthuis niet verder opgedeeld
dan toegestaan?

Geen opmerking

Worden de voorzieningen na het slachten van zieke dieren
gereinigd en ontsmet?

NVT

Wordt kruisverontreiniging voorkomen wanneer verschillende
diersoorten geslacht worden?

Geen opmerking

Zijn de cat en gewichtsklas. van dieren voor de fixatie- of
bedwelm. app. bekend gemaakt aan de NVWA?

Niet beoordeeld

Is het maximum aantal dieren per uur voor elke slachtlijn aan
de NVWA bekend gemaakt?

Niet beoordeeld

Is de handelwijze na de PM keuring correct? Niet beoordeeld

Voldoet de opslag en vervoer van het vlees aan de eisen? Niet beoordeeld

Voldoen de voorzieningen voor de veterinaire dienst aan de
eisen?

Geen opmerking

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Volgt er een herinspectie? Ja

Herinspectie d.m.v. lijst SI Erkenningverl. en onderhoud? Ja

Herinspectie d.m.v. lijst SI Erkenningverl. en onderhoud
uiterlijk op:

01SEP2019

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Ja

Afspraken met betrokkene gemaakt? Ja

Omschrijf de afspraken met betrokkene omissies voor 1-9-19 verhelpen bedrijf krijgt lijst met
opmerkingen (niet uitputtend)

Datum 10JUL2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4886079

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 11JUL2019

Programma PM < 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4889751

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Datum 12JUL2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4889189

Zijn er afwijkingen gevonden? Ja

Er waren niet slachtwaardige (GTS) dieren. Ja

Hoeveel dieren waren niet slachtwaardig? 2

Welke diersoort(en) was niet slachtwaardig? rund

Geef aan waarom het slachtdier(en) niet slachtwaardig was: tempverhoging39.7 sloom snelle ademhaling, andere
tempverhoging 39.2, dikkeklauw la, lippen la, vieze slijmvliezen

Er is een corrigerende maatregel genomen (3) Ja

Er is een rapport van bevindingen opgesteld (3) Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Nee

Hoeveel afwijkende dieren zijn niet uitgeselecteerd? 2

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 12JUL2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4889244

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Datum 17JUL2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4895349

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 17JUL2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4895351

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 17JUL2019

Programma CL RenO veevervoermiddelen

VTT Identificatienummer 4897390

Betreft deze inspectie een basis-, herinspectie of AVP
inspectie?

Basisinspectie

Welke type R&O plaats betreft het? Erkende

Wordt het goedgekeurde protocol gevolgd(2)? (type R&O:
erkend)

Voldoet

Worden de veewagens afdoende gereinigd en/of ontsmet? Geen opmerkingen
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Vermeld de naam en het toelatingsnummer (N) van het
ontsmettingsmiddel

p3 Incidin 05 10072N

Wordt een R&O register correct bijgehouden? Ja

Zijn er specifieke locatieafspraken mbt R&O(2)? (type R&O:
erkend)

Nee

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Volgt er een herinspectie? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 19JUL2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4898439

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 19JUL2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4900046
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 23JUL2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4903157

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 23JUL2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4903158

Zijn er afwijkingen gevonden? Ja

Er waren niet transportwaardige(NTW) dieren. Ja

Hoeveel dieren waren niet transportwaardig? 1

Welke diersoort(en) was niet transportwaardig? rund NL875435659

Geef aan waarom het slachtdier(en) niet transportwaardig
was:

kreupel ReA, gezwollen achterpoot rechts thv heup en knie

Er is een corrigerende maatregel genomen (4) Nee

Er is een rapport van bevindingen opgesteld (4) Ja

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Nee

Hoeveel afwijkende dieren zijn niet uitgeselecteerd? 1

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Ja
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Ja

Datum 23JUL2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4905035

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 26JUL2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4907277

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 26JUL2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4907280

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 30JUL2019

Programma PM > 10 GVE RV
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

VTT Identificatienummer 4912338

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 30JUL2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4912339

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 02AUG2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4917151

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 02AUG2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4917152

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 06AUG2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4921912

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 06AUG2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4921913

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 09AUG2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4926778

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 09AUG2019
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4926779

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 09AUG2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4926846

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 09AUG2019

Programma CL Hygienisch werken / fecale bez

VTT Identificatienummer 4928466

Betreft deze inspectie een basis- of herinspectie? Basisinspectie

Wordt er vandaag een operationele lijst slachthal ingevuld? Nee

Er worden RUNDEREN geslacht Ja

Er worden VARKENS geslacht Ja

Er worden GEITEN geslacht Ja

De levende slachtdieren zijn voldoende schoon Ja
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Zijn de ruimtes, materialen en uitrusting voldoende schoon bij
aanvang/tijdens slachtproces

Geen opmerking

Is condens afwezig boven het vlees/producten Geen opmerking

Wordt tijdens het slachtproces voldoende persoonlijke hygiene
in acht genomen?

Geen opmerking

Vindt tijdens het slachtproces geen kruiscontaminatie plaats? Geen opmerkingen

Welke ontsmettingsmethode wordt gebruikt? Water

Water: Meet (1) de temperatuur in tenminster een van de
sterilisatoren (open). Opgave in graden C

82C

Wordt de ontsmettingsmethode correct gebruikt? Geen opmerking

Wordt het onthuiden of ontharen correct uitgevoerd? Geen opmerkingen

Correcte verwijdering van het maag-darm pakket, hartslag en
het uier

Geen opmerkingen

Is tijdens het slachtproces altijd duidelijk welk organen bij welk
karkas horen?

Geen opmerking

Ik heb VARKENS-karkassen gecheckt op
bezoedeling/slachtfouten voor PM-keuring

Ja

Hoeveel varkenskarkassen zijn gecontroleerd voor
PM-keuring?

5

Werden er bezoedeling/slachtfouten aangetroffen bij varken
voor de PM-keuring?

Nee

Ik heb RUNDER-karkassen gecheckt op
bezoedeling/slachtfouten na PM-keuring

Ja

Hoeveel runderkarkassen zijn gecontroleerd na PM-keuring? 1
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Werden er bezoedeling/slachtfouten aangetroffen bij rund na
de PM-keuring?

Nee

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Volgt er een herinspectie? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 09AUG2019

Programma CL Dierlijke bijproducten RV

VTT Identificatienummer 4928467

Betreft deze inspectie een basis- of herinspectie? Basisinspectie

De SLACHTRUIMTE is gecheckt op een juiste verzameling en
hantering van DBP

Ja

Duidelijke scheiding tussen DBP en vlees voor humane
consumptie? (slachtruimte)

Geen opmerkingen

Duidelijke scheiding tussen de verschillende categorieen
DBP? (slachtruimte)

Geen opmerkingen

DBP juist gecategoriseerd? (slachtruimte) Geen opmerkingen

Correcte identificatie recipienten DBP? (slachtruimte) Geen opmerkingen

Controleer de fysieke bestemming van een recipient met cat.
1 materiaal(slachtruimte)

Rendac

Controleer de fysieke bestemming van een recipient met cat.
2 materiaal (slachtruimte)

Niet aanwezig
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Controleer de fysieke bestemming van een recipient met cat.
3 materiaal (slachtruimte)

Anders

Daartoe erkend / geregistreerd bedrijf (cat3-slachtruimte) Ja

Is het een dierentuin? (cat3-slachtruimte) Nee

Noteer NAW-gegevens en verleningsnummer cat-3 bedrijf
(slachtruimte)

 EG 7364

Wordt al het SRM volledig uit het slachtdier verwijderd
(voorzover voorgeschreven)?

Geen opmerkingen

Wordt bij verwijdering van SRM maatregelen genomen om
bezoedeling van vlees te voorkomen?

Geen opmerkingen

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Volgt er een herinspectie? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 13AUG2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4932163

Zijn er bevindingen geconstateerd Ja

Datum 13AUG2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4932164
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 13AUG2019

Programma CL Heterdaad SP

VTT Identificatienummer 4934355

Geconstateerde overtreding bij: Hygienisch werken & (fecale)
bezoedeling

Ja

Omschrijf de overtreding bij hygienisch werken en fecale
bezoedeling

faecale bezoedeling noodslachting thv Li schouder

Er is een corrigerende maatregel genomen (4) Nee

Er is een rapport van bevindingen opgesteld (4) Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Ja

Volgt er een herinspectie? Ja

Herinspectie met CL Hygienisch werken / fecale bez Ja

Herinspectie  met CL Hygienisch werken / fecale bez uiterlijk
op:

13SEP2019
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Ja

Datum 16AUG2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4936621

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 16AUG2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4936622

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 20AUG2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4941415

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 20AUG2019

Programma AM > 10 GVE RV
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

VTT Identificatienummer 4941417

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 23AUG2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4946068

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 27AUG2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4950766

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 27AUG2019
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4950767

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 30AUG2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4955267

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 30AUG2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4955269

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Datum 03SEP2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4960094

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 03SEP2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4960095

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 06SEP2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4964545

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 10SEP2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4969480

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 10SEP2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4969481

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 13SEP2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4974053

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 13SEP2019

Programma AM > 10 GVE RV
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

VTT Identificatienummer 4974054

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 13SEP2019

Programma CL WZ aanvoer en onderbrengen

VTT Identificatienummer 4975609

Betreft deze inspectie een basis- of herinspectie? Basisinspectie

Check de vakbekwaamheid van het personeel Geen opmerkingen

Check naleving v/d regels bij aanvoer v/d dieren Geen opmerkingen

Check naleving v/d regels bij onderbrengen v/d dieren Geen opmerkingen

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Volgt er een herinspectie? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 17SEP2019

Programma PM > 10 GVE RV
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

VTT Identificatienummer 4978978

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 17SEP2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4978979

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 20SEP2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4983507

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 20SEP2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4983508

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 24SEP2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4988593

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 24SEP2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4988594

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 25SEP2019

Programma SI Erkenningverl. en onderhoud

VTT Identificatienummer 4992710

Betreft deze inspectie een basis- of herinspectie? Herinspectie

Geef het VTT-identificatienummer van de inspectielijst die
leidde tot deze herinspectie

4885783
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Waren er meerdere inspectielijsten die leidden tot deze
inspectie?

Nee

Welke inspectie is uitgevoerd? Erkenningonderh

Is in het verleningenbestand in MOS een plattegrond van de
erkende lokalen opgenomen?

Ja

Is de plattegrond nog actueel? Ja

Komen de erkenning(en) van het bedrijf overeen met de
werkzaamheden en inrichting?

Geen opmerking

Kunnen alle werkzaamheden in de bedrijfsruimten goed
worden uitgevoerd?

Geen opmerking

Voldoen de vloeroppervlakken aan de eisen? Geen opmerking

Voldoen de muuroppervlakken aan de eisen? Overtreding

Voldoen de plafonds aan de eisen? Overtreding

Voldoen de ramen en andere openingen aan de eisen? Geen opmerking

Voldoen de deuren aan de eisen? Overtreding

Zijn de bedrijfsruimten schoon en goed onderhouden? Overtreding

Wordt ophoping van vuil en vorming van condens en
schimmel voorkomen?

Overtreding

Worden schadelijke organismen voorkomen en of bestreden? Overtreding

Voldoet de ventilatie van de sanitaire installaties aan de eisen? NVT

Zijn er nog andere opmerkingen m.b.t. de bedrijfsruimten? Nee

Voldoen oppervlakken incl. van apparatuur aan de eisen? Overtreding
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Voldoen de voorzieningen voor het schoonmaken, ontsmetten
en opslag van gereedschap en apparatuur?

Geen opmerking

Worden alle materialen die met voedsel in aanraking komen
afdoende schoongemaakt en ontsmet?

Overtreding

Zijn er nog andere opmerkingen m.b.t. de apparatuur,
gereedschappen en andere materialen?

Nee

Zijn de vervoermiddelen en of recipienten schoon en goed
onderhouden?

Overtreding

Kunnen de vervoermiddelen de levensmiddelen op de vereiste
temperatuur houden en bewaken?

Niet beoordeeld

Voldoet de opslag van de verpakkingen aan de gestelde
eisen?

Geringe overtr

Kunnen verpakkingen die worden hergebruikt gemakkelijk
worden gereinigd en ontsmet?

Geen opmerking

Wordt het levensmiddelenafval op hygienische wijze
afgevoerd?

Niet beoordeeld

Worden R&O middelen gescheiden van levensmiddelen
opgeslagen?

Niet beoordeeld

Voldoet de persoonlijke hygiene aan de eisen? Niet beoordeeld

Wordt verontreiniging en bederf van grondstof, ingred,
halffabr, en eindproducten voorkomen?

Niet beoordeeld

Worden de productiemedewerkers opgeleid en gecontroleerd
op het gebied van hygiene?

Niet beoordeeld

Worden procedures om ontvangen en geleverde producten te
identificeren toegepast?

Niet beoordeeld

Voldoet de temperatuurbeheersing? Geen opmerking
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Kan het bedrijf aantonen dat het water wat gebruikt wordt van
drinkwaterkwaliteit is?

Ja

Bij welk bedrijfstype wordt de inspectie uitgevoerd? Slachth LHD

Is de benodigde maximale capaciteit van de stallen aan de
NVWA bekend gemaakt?

Overtreding

Voldoen de stallen gezien het aanbod van slachtdieren? Geen opmerking

Voldoen de stallen aan de eisen voor welzijn en AM keuring? Geen opmerking

Zijn er afzonderlijke stallen voor zieke dieren aanwezig? Geen opmerking

Voldoet de wasplaats veetransportmiddelen aan de eisen? Overtreding

Zijn er afzonderlijke lokalen voor het verwijderen van
ingewanden en verdere bewerkingen?

Geen opmerking

Voldoet de opslag voor mest en maagdarminhoud? Niet beoordeeld

Voldoen de voorzieningen voor het slachten van zieke dieren? Niet beoordeeld

Zijn er afsluitbare voorzieningen voor
aangehouden / afgekeurd vlees?

Geen opmerking

Voldoet de medewerking bij de AM keuring? Niet beoordeeld

Worden er geen andere dieren aangevoerd dan is
toegestaan?

Geen opmerking

Is de identificatie van de dieren correct? Niet beoordeeld

Zijn de dieren schoon? Niet beoordeeld

Worden de dieren na binnenbrengen in het slachtlokaal direct
geslacht?

Niet beoordeeld

Worden de dieren hygienisch geslacht? Niet beoordeeld
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Wordt contact met vloeren, muren en installaties voorkomen? Niet beoordeeld

Worden de karkassen en delen bestemd voor consumptie
volledig gevild?

Niet beoordeeld

Worden de haren van de varkens onmiddellijk verwijderd? Niet beoordeeld

Zijn de karkassen niet zichtbaar verontreinigd met
uitwerpselen?

Niet beoordeeld

Worden de magen, darmen, koppen en poten verder correct
verwerkt?

Niet beoordeeld

Worden de karkassen in het slachthuis niet verder opgedeeld
dan toegestaan?

NVT

Worden de voorzieningen na het slachten van zieke dieren
gereinigd en ontsmet?

Niet beoordeeld

Wordt kruisverontreiniging voorkomen wanneer verschillende
diersoorten geslacht worden?

Niet beoordeeld

Zijn de cat en gewichtsklas. van dieren voor de fixatie- of
bedwelm. app. bekend gemaakt aan de NVWA?

Niet beoordeeld

Is het maximum aantal dieren per uur voor elke slachtlijn aan
de NVWA bekend gemaakt?

Niet beoordeeld

Is de handelwijze na de PM keuring correct? Niet beoordeeld

Voldoet de opslag en vervoer van het vlees aan de eisen? Overtreding

Voldoen de voorzieningen voor de veterinaire dienst aan de
eisen?

Geen opmerking

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Ja

Volgt er een herinspectie? Ja
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Herinspectie d.m.v. lijst SI Erkenningverl. en onderhoud? Ja

Herinspectie d.m.v. lijst SI Erkenningverl. en onderhoud
uiterlijk op:

31OCT2019

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Ja

Datum 27SEP2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4993793

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 01OCT2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4998937

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 01OCT2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 4998939

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

doc. 1.1.

Nederlandre Voedsel-en 
W;;renautorute.11 
Mfriimrre ~'l l..1md~c11:1V, 
Nawur e11 VoedseJ h11ali reit -



Pagina 74 van 115
Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 04OCT2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 5004150

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 04OCT2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 5004153

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 09OCT2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 5011352
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 09OCT2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 5011353

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 11OCT2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 5014951

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 11OCT2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 5014953

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 16OCT2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 5022340

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 18OCT2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 5025763

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 19OCT2019

Programma PM < 10 GVE RV
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

VTT Identificatienummer 5028761

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 22OCT2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 5031388

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 22OCT2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 5031389

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 25OCT2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 5036505

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 25OCT2019

Programma AM > 10 GVE RV
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

VTT Identificatienummer 5036506

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 25OCT2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 5036556

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 27OCT2019

Programma CL Hygienisch werken / fecale bez

VTT Identificatienummer 5041112

Betreft deze inspectie een basis- of herinspectie? Basisinspectie

Wordt er vandaag een operationele lijst slachthal ingevuld? Nee
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Er worden RUNDEREN geslacht Ja

De levende slachtdieren zijn voldoende schoon Ja

Zijn de ruimtes, materialen en uitrusting voldoende schoon bij
aanvang/tijdens slachtproces

Geen opmerking

Is condens afwezig boven het vlees/producten Geen opmerking

Wordt tijdens het slachtproces voldoende persoonlijke hygiene
in acht genomen?

Geen opmerking

Vindt tijdens het slachtproces geen kruiscontaminatie plaats? Geen opmerkingen

Welke ontsmettingsmethode wordt gebruikt? Water

Water: Meet (1) de temperatuur in tenminster een van de
sterilisatoren (open). Opgave in graden C

boven 82 graden

Wordt de ontsmettingsmethode correct gebruikt? Geen opmerking

Wordt het onthuiden of ontharen correct uitgevoerd? Geen opmerkingen

Correcte verwijdering van het maag-darm pakket, hartslag en
het uier

Voldoet niet

Bezoedeling uit maag-darm aangetroffen Ja

Is tijdens het slachtproces altijd duidelijk welk organen bij welk
karkas horen?

Geen opmerking

Ik heb RUNDER-karkassen gecheckt op
bezoedeling/slachtfouten voor PM-keuring

Ja

Hoeveel runderkarkassen zijn gecontroleerd voor PM-keuring? 1

Werden er bezoedeling/slachtfouten aangetroffen bij rund
voor de PM-keuring?

Nee
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Volgt er een herinspectie? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 29OCT2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 5042230

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 29OCT2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 5042231

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 01NOV2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 5047444
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 05NOV2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 5053127

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 05NOV2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 5053128

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 08NOV2019

Programma PM > 10 GVE RV
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

VTT Identificatienummer 5058545

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 08NOV2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 5058552

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 12NOV2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 5064141

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 12NOV2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 5064142

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 15NOV2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 5069305

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 15NOV2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 5069308

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 15NOV2019

Programma CL PM keuring RV

VTT Identificatienummer 5071035

Wordt er vandaag een operationele lijst slachthal ingevuld? Nee

Er worden RUNDEREN geslacht Ja
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Betreft deze inspectie een basis- of herinspectie? Basisinspectie

Er worden KALVEREN geslacht Ja

In welke categorie PM-toezicht valt het bedrijf? Maandelijks

Is tot het einde van de keuring altijd duidelijk welke organen bij
welk karkas horen?

Geen opmerkingen

Worden alle delen ter keuring aangeboden? Geen opmerkingen

Worden de juiste dieren (BSE/TSE) bemonsterd? Geen opmerkingen

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Volgt er een herinspectie? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 15NOV2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 5071036

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 19NOV2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 5074897

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 19NOV2019
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 5074898

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 19NOV2019

Programma CL RenO veevervoermiddelen

VTT Identificatienummer 5077057

Betreft deze inspectie een basis-, herinspectie of AVP
inspectie?

Basisinspectie

Welke type R&O plaats betreft het? Erkende

Wordt het goedgekeurde protocol gevolgd(2)? (type R&O:
erkend)

Voldoet

Worden de veewagens afdoende gereinigd en/of ontsmet? Geen opmerkingen

Vermeld de naam en het toelatingsnummer (N) van het
ontsmettingsmiddel

P3 Incidin 03 10072 N

Wordt een R&O register correct bijgehouden? Ja

Zijn er specifieke locatieafspraken mbt R&O(2)? (type R&O:
erkend)

Nee
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Volgt er een herinspectie? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 22NOV2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 5080215

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 22NOV2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 5080217

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 26NOV2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 5086014

doc. 1.1.

Nederlandre Voedsel-en 
W;;renautorute.11 
Mfriimrre ~'l l..1md~c11:1V, 
Nawur e11 VoedseJ h11ali reit -



Pagina 87 van 115
Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 26NOV2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 5086015

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 29NOV2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 5091166

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 29NOV2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 5091168

Zijn er afwijkingen gevonden? Ja

Er waren niet slachtwaardige (GTS) dieren. Ja

Hoeveel dieren waren niet slachtwaardig? 1

Welke diersoort(en) was niet slachtwaardig? rund
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Geef aan waarom het slachtdier(en) niet slachtwaardig was: benauwd, 37.3 graden celsius

Er is een corrigerende maatregel genomen (3) Ja

Er is een rapport van bevindingen opgesteld (3) Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 03DEC2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 5097428

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 03DEC2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 5097429

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Datum 06DEC2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 5102706

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 06DEC2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 5102707

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 06DEC2019

Programma CL WZ aanvoer en onderbrengen

VTT Identificatienummer 5104654

Betreft deze inspectie een basis- of herinspectie? Basisinspectie

Check de vakbekwaamheid van het personeel Geen opmerkingen

Check naleving v/d regels bij aanvoer v/d dieren Geen opmerkingen

Check naleving v/d regels bij onderbrengen v/d dieren Geen opmerkingen

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Volgt er een herinspectie? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 06DEC2019

Programma CL WZ bedwelmen en doden

VTT Identificatienummer 5104655

Betreft deze inspectie een basis- of herinspectie? Basisinspectie

Check de vakbekwaamheid van het personeel Geen opmerkingen

Wordt er onbedwelmd geslacht? Nee

Wordt er bedwelmd geslacht? Ja

Wordt het fixeren correct uitgevoerd tijdens de inspectie? (2)
(bedwelmd)

Geen opmerkingen

Wordt de bedwelming correct toegepast tijdens de inspectie? Geen opmerkingen

Wordt steken en verbloeden correct toegepast tijdens de
inspectie? (2) (bedwelmd)

Geen opmerkingen

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Volgt er een herinspectie? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 10DEC2019
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 5108570

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 10DEC2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 5108571

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 10DEC2019

Programma SI Erkenningverl. en onderhoud

VTT Identificatienummer 5111425

Betreft deze inspectie een basis- of herinspectie? Herinspectie

Geef het VTT-identificatienummer van de inspectielijst die
leidde tot deze herinspectie

4885783

Waren er meerdere inspectielijsten die leidden tot deze
inspectie?

Ja

Wat was het VTT-identificatienr. van de 2de inspectielijst die
leidde tot deze herinspectie?

4992710
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Welke inspectie is uitgevoerd? Erkenningonderh

Is in het verleningenbestand in MOS een plattegrond van de
erkende lokalen opgenomen?

Ja

Is de plattegrond nog actueel? Ja

Komen de erkenning(en) van het bedrijf overeen met de
werkzaamheden en inrichting?

Geen opmerking

Kunnen alle werkzaamheden in de bedrijfsruimten goed
worden uitgevoerd?

Geen opmerking

Voldoen de vloeroppervlakken aan de eisen? Geen opmerking

Voldoen de muuroppervlakken aan de eisen? Geen opmerking

Voldoen de plafonds aan de eisen? Geen opmerking

Voldoen de ramen en andere openingen aan de eisen? Geen opmerking

Voldoen de deuren aan de eisen? Geen opmerking

Zijn de bedrijfsruimten schoon en goed onderhouden? Geen opmerking

Wordt ophoping van vuil en vorming van condens en
schimmel voorkomen?

Geen opmerking

Worden schadelijke organismen voorkomen en of bestreden? Geen opmerking

Voldoet de ventilatie van de sanitaire installaties aan de eisen? Geen opmerking

Voldoen oppervlakken incl. van apparatuur aan de eisen? Geen opmerking

Voldoen de voorzieningen voor het schoonmaken, ontsmetten
en opslag van gereedschap en apparatuur?

Geen opmerking

Worden alle materialen die met voedsel in aanraking komen
afdoende schoongemaakt en ontsmet?

Geen opmerking
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Zijn er nog andere opmerkingen m.b.t. de apparatuur,
gereedschappen en andere materialen?

Ja

Omschrijf: 2 tafel in de uitsnijderij bevat roestige schroeven; zaag in de
uitsnijderij wordt vervangen en mag niet gebruikt worden

Zijn de vervoermiddelen en of recipienten schoon en goed
onderhouden?

Geen opmerking

Kunnen de vervoermiddelen de levensmiddelen op de vereiste
temperatuur houden en bewaken?

Niet beoordeeld

Voldoet de opslag van de verpakkingen aan de gestelde
eisen?

Geen opmerking

Kunnen verpakkingen die worden hergebruikt gemakkelijk
worden gereinigd en ontsmet?

Geen opmerking

Wordt het levensmiddelenafval op hygienische wijze
afgevoerd?

Geen opmerking

Worden R&O middelen gescheiden van levensmiddelen
opgeslagen?

Niet beoordeeld

Voldoet de persoonlijke hygiene aan de eisen? Niet beoordeeld

Wordt verontreiniging en bederf van grondstof, ingred,
halffabr, en eindproducten voorkomen?

Niet beoordeeld

Worden de productiemedewerkers opgeleid en gecontroleerd
op het gebied van hygiene?

Niet beoordeeld

Worden procedures om ontvangen en geleverde producten te
identificeren toegepast?

Geen opmerking

Voldoet de temperatuurbeheersing? Niet beoordeeld

Kan het bedrijf aantonen dat het water wat gebruikt wordt van
drinkwaterkwaliteit is?

Ja
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Bij welk bedrijfstype wordt de inspectie uitgevoerd? Slachth LHD

Is de benodigde maximale capaciteit van de stallen aan de
NVWA bekend gemaakt?

Geen opmerking

Voldoen de stallen gezien het aanbod van slachtdieren? Geen opmerking

Voldoen de stallen aan de eisen voor welzijn en AM keuring? Geen opmerking

Zijn er afzonderlijke stallen voor zieke dieren aanwezig? Geen opmerking

Voldoet de wasplaats veetransportmiddelen aan de eisen? Geen opmerking

Zijn er afzonderlijke lokalen voor het verwijderen van
ingewanden en verdere bewerkingen?

Geen opmerking

Voldoet de opslag voor mest en maagdarminhoud? Niet beoordeeld

Voldoen de voorzieningen voor het slachten van zieke dieren? Niet beoordeeld

Zijn er afsluitbare voorzieningen voor
aangehouden / afgekeurd vlees?

Geen opmerking

Voldoet de medewerking bij de AM keuring? Geen opmerking

Worden er geen andere dieren aangevoerd dan is
toegestaan?

Geen opmerking

Is de identificatie van de dieren correct? Geen opmerking

Zijn de dieren schoon? Geen opmerking

Worden de dieren na binnenbrengen in het slachtlokaal direct
geslacht?

Niet beoordeeld

Worden de dieren hygienisch geslacht? Niet beoordeeld

Wordt contact met vloeren, muren en installaties voorkomen? Niet beoordeeld
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Worden de karkassen en delen bestemd voor consumptie
volledig gevild?

Niet beoordeeld

Worden de haren van de varkens onmiddellijk verwijderd? Niet beoordeeld

Zijn de karkassen niet zichtbaar verontreinigd met
uitwerpselen?

Niet beoordeeld

Worden de magen, darmen, koppen en poten verder correct
verwerkt?

Niet beoordeeld

Worden de karkassen in het slachthuis niet verder opgedeeld
dan toegestaan?

Niet beoordeeld

Worden de voorzieningen na het slachten van zieke dieren
gereinigd en ontsmet?

Niet beoordeeld

Wordt kruisverontreiniging voorkomen wanneer verschillende
diersoorten geslacht worden?

Niet beoordeeld

Zijn de cat en gewichtsklas. van dieren voor de fixatie- of
bedwelm. app. bekend gemaakt aan de NVWA?

Niet beoordeeld

Is het maximum aantal dieren per uur voor elke slachtlijn aan
de NVWA bekend gemaakt?

Niet beoordeeld

Is de handelwijze na de PM keuring correct? Niet beoordeeld

Voldoet de opslag en vervoer van het vlees aan de eisen? Geen opmerking

Voldoen de voorzieningen voor de veterinaire dienst aan de
eisen?

Geen opmerking

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Volgt er een herinspectie? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Afspraken met betrokkene gemaakt? Ja

Omschrijf de afspraken met betrokkene belangrijke punten zijn afgesproken

Datum 13DEC2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 5114740

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 13DEC2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 5114741

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 16DEC2019

Programma AL Audit Systeemtoezicht

VTT Identificatienummer 5124737

Betreft het een basis- of een heraudit? Basisaudit

Welke audit is uitgevoerd? Hygienecode

Voldoet de bouwkundige staat van het bedrijf aan de eisen? Geringe overtreding
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Voldoen de overige basisvoorwaarden aan de eisen? Geen opmerking

Voldoet het bedrijf aan de hygiene eisen? Geringe overtreding

Heeft het bedrijf een procedure hoe om te gaan met vlees dat
op de grond valt?

Nee

Dekt de hygienecode alle processen binnen het bedrijf af? Geen opmerking

Worden alle bewakingsprocedures ook uitgevoerd zoals ze
zijn beschreven?

Geen opmerking

Zijn de corrigerende maatregelen ook doeltreffend? Geen opmerking

Zijn er verificatieprocedures om na te gaan of het HACCP
plan naar behoren functioneert?

Geen opmerking

Heeft het bedrijf invulling gegeven aan de verificatie op
STEC?

Nee

Worden de omschreven verificatieprocedures uitgevoerd? Geen opmerking

Kan men aantonen dat het beschreven HACCP-plan
daadwerkelijk wordt toegepast?

Geringe overtreding

Is de documentatie geactualiseerd? Geringe overtreding

Wordt de documentatie gedurende een passende periode
bewaard?

Geen opmerking

Zijn nieuwe gevaren en risico's in het proces, product,
grondstof of bij de gebruiker opgenomen?

NVT

Garanderen de HACCP procedures dat producten van
dierlijke oorsprong voldoen aan specifieke eisen?

Geringe overtreding

Geef voor de volgende bedrijfsprocedures aan of deze zijn
beoordeeld en of deze worden beheerst.

Geen bedrijfsspecifieke procedures beoordeeld
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Wordt de audit uitgevoerd bij een pluimveeslachthuis? Nee

Is gecontroleerd of het bedrijf voldoet aan de Ver.
Microbiologische Criteria ?

Ja

Wordt voldaan aan de bemonsteringsfrequenties conform Vo
2073 of het eigen bemonsteringsplan?

Geringe overtreding

Wordt voldaan aan de bemonsteringsschema's conform Ver.
2073, bijlage I of eigen schema's?

Geen opmerking

Worden de verwerkingsruimten en uitrusting bemonsterd op
Listeria monocytogenes?

NVT

Worden de juiste analysemethoden toegepast? Geen opmerking

Wordt nagegaan of gedurende de tht termijn aan de
voedselveiligheidscriteria wordt voldaan?

NVT

Wordt in voldoende mate voldaan aan het onderzoeken van
trends in de testresultaten?

Geringe overtreding

Heeft het bedrijf bij ontoereikende voedselveiligheidscriteria de
juiste maatregelen genomen?

Geringe overtreding

Heeft het bedrijf bij ontoereikende proceshygienecriteria de
juiste maatregelen genomen?

NVT

Heeft het bedrijf bij trend richting ontoereikend de juiste
maatregelen genomen?

NVT

Wordt er een herinspectie uitgevoerd? Ja

Herinspectie d.m.v. lijst AL Audit Systeemtoezicht, uiterlijk op: 01FEB2020

Herinspectie d.m.v. lijst SI Erkenningverl. en onderhoud 01FEB2019

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Afspraken met betrokkene gemaakt? Ja

Omschrijf de afspraken met betrokkene Zie verslag onder

Datum 16DEC2019

Programma SI Winkel/Kantine

VTT Identificatienummer 5124932

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Betreft deze inspectie een basis- of herinspectie? Basisinspectie

Wordt er veilig omgegaan met het voedsel? Ja

Hygiene / bouwkunde Overtreding

Ongedierte wering Geen opmerking

Ongedierte bestrijding Geen opmerking

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Andere opmerkingen? Ja

Omschrijf de andere opmerkingen Er is geen invulling gegeven aan een voedselveiligheidsplan.
de winkel is niet voldoende gereinigd. O.a gehaktmolen,
messen, snijmachine, opslagruimte kruiden, toonbank

Afspraken met betrokkene gemaakt? Ja

Omschrijf de afspraken met betrokkene zie auditverslag

Volgt er een herinspectie? Ja
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Herinspectie uiterlijk op: 01FEB2020

Datum 17DEC2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 5120519

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 17DEC2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 5120520

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Ja

Datum 17DEC2019

Programma CL Heterdaad SP

VTT Identificatienummer 5122038

Geconstateerde overtreding bij: Welzijn aanvoer en
onderbrengen

Ja

Omschrijf de overtreding bij aanvoer en onderbrengen varkens meer dan 12u gestald kunnen niet droog liggen. zijn
niet ingestrooid. Bedrijf gaat vanaf nu instrooien of varkens
later aanvoeren.
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Er is een corrigerende maatregel genomen Ja

Er is een rapport van bevindingen opgesteld Nee

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Ja

Is er een ingreep in het productieproces uitgevoerd? Nee

Is er een verplichte handeling opgelegd? Ja

Maatregelen ter bescherming van dierenwelzijn Ja

Andere verplichte handeling opgelegd Nee

Is er een verbod op handelen opgelegd? Nee

Is er een andere corrigerende interventie uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Volgt er een herinspectie? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Ja

Datum 20DEC2019

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 5123926

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 20DEC2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 5123927

Zijn er afwijkingen gevonden? Ja
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Er zijn I&R afwijkingen gevonden Ja

Hoeveel dieren hadden I&R afwijking? 1

Hoeveel dieren met I&R afwijking waren niet door het bedrijf
gemeld?

1

Welke diersoort(en) had I&R afwijking? rund

Er is een corrigerende maatregel genomen Ja

Er is een rapport van bevindingen opgesteld Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 24DEC2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 5127505

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 27DEC2019
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 5129870

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 31DEC2019

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 5132880

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 31DEC2019

Programma PM < 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 5162762

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Datum 03JAN2020

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 5135321

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 03JAN2020

Programma CL Dierlijke bijproducten RV

VTT Identificatienummer 5136263

Betreft deze inspectie een basis- of herinspectie? Basisinspectie

De SLACHTRUIMTE is gecheckt op een juiste verzameling en
hantering van DBP

Ja

Duidelijke scheiding tussen DBP en vlees voor humane
consumptie? (slachtruimte)

Geen opmerkingen

Duidelijke scheiding tussen de verschillende categorieën
DBP? (slachtruimte)

Geen opmerkingen

DBP juist gecategoriseerd? (slachtruimte) Geen opmerkingen

Correcte identificatie recipiënten DBP? (slachtruimte) Geen opmerkingen
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Controleer de fysieke bestemming van een recipiënt met cat.
1 materiaal(slachtruimte)

Rendac

Controleer de fysieke bestemming van een recipiënt met cat.
2 materiaal (slachtruimte)

Niet aanwezig

Controleer de fysieke bestemming van een recipiënt met cat.
3 materiaal (slachtruimte)

Niet aanwezig

Wordt al het SRM volledig uit het slachtdier verwijderd
(voorzover voorgeschreven)?

Geen opmerkingen

Wordt bij verwijdering van SRM maatregelen genomen om
bezoedeling van vlees te voorkomen?

Geen opmerkingen

De UITSNIJDERIJ is gecheckt op een juiste verzameling en
hantering van DBP

Ja

Duidelijke scheiding tussen DBP en vlees voor humane
consumptie? (uitsnijderij)

Geen opmerkingen

Duidelijke scheiding tussen de verschillende categorieën
DBP? (uitsnijderij)

Geen opmerkingen

DBP juist gecategoriseerd? (uitsnijderij) Geen opmerkingen

Correcte identificatie recipiënten DBP? (uitsnijderij) Geen opmerkingen

Controleer de fysieke bestemming van een recipiënt met cat.
1 materiaal (uitsnijderij)

Rendac

Controleer de fysieke bestemming van een recipiënt met cat.
2 materiaal (uitsnijderij)

Niet aanwezig

Wordt al het SRM volledig uit het slachtdier verwijderd
voorzover voorgeschreven? (uitsnijderij)

Geen opmerkingen

Controleer de fysieke bestemming van een recipiënt met cat.
3 materiaal (uitsnijderij)

Niet aanwezig
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Pagina 106 van 115
Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Volgt er een herinspectie? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 07JAN2020

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 5138465

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 07JAN2020

Programma CL Dierlijke bijproducten RV

VTT Identificatienummer 5140991

Betreft deze inspectie een basis- of herinspectie? Basisinspectie

De SLACHTRUIMTE is gecheckt op een juiste verzameling en
hantering van DBP

Ja

Duidelijke scheiding tussen DBP en vlees voor humane
consumptie? (slachtruimte)

Geen opmerkingen
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Duidelijke scheiding tussen de verschillende categorieën
DBP? (slachtruimte)

Geen opmerkingen

DBP juist gecategoriseerd? (slachtruimte) Geen opmerkingen

Correcte identificatie recipiënten DBP? (slachtruimte) Geen opmerkingen

Controleer de fysieke bestemming van een recipiënt met cat.
1 materiaal(slachtruimte)

Rendac

Controleer de fysieke bestemming van een recipiënt met cat.
2 materiaal (slachtruimte)

Niet aanwezig

Controleer de fysieke bestemming van een recipiënt met cat.
3 materiaal (slachtruimte)

Anders

Daartoe erkend / geregistreerd bedrijf (cat3-slachtruimte) Ja

Is het een dierentuin? (cat3-slachtruimte) Nee

Noteer NAW-gegevens en verleningsnummer cat-3 bedrijf
(slachtruimte)

  EG 7364

Wordt al het SRM volledig uit het slachtdier verwijderd
(voorzover voorgeschreven)?

Geen opmerkingen

Wordt bij verwijdering van SRM maatregelen genomen om
bezoedeling van vlees te voorkomen?

Geen opmerkingen

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Volgt er een herinspectie? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 07JAN2020
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 5140992

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 10JAN2020

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 5141935

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 10JAN2020

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 5141936

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 17JAN2020

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 5148302

Zijn er afwijkingen gevonden? Ja

Er waren niet slachtwaardige (GTS) dieren. Ja
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Hoeveel dieren waren niet slachtwaardig? 1

Welke diersoort(en) was niet slachtwaardig? rund

Geef aan waarom het slachtdier(en) niet slachtwaardig was: NL934453859 temp. 39.3 gr Celcius, opgetrok. buik, RA bil
onsteking,LA bil dik plus ligplek

Er is een corrigerende maatregel genomen (3) Nee

Er is een rapport van bevindingen opgesteld (3) Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Afspraken met betrokkene gemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Ja

Datum 17JAN2020

Programma CL Heterdaad SP

VTT Identificatienummer 5149179

Geconstateerde overtreding bij: Andere overtreding Ja

Omschrijf de andere overtreding keurkoelcel condens plafond (cat 4 voor keuring hiernaar
toegehaald zegt Johan). Condens mag niet aanwezig zijn,
hierna ventilatoren koelcel aangezet. Condens verwijderen
voordat karkassen in de koelcel komen. Cat 4 karkas is direct
naar koelcel zonder condens gegaan.

Er is een corrigerende maatregel genomen (10) Nee

Er is een rapport van bevindingen opgesteld (10) Nee
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Volgt er een herinspectie? Nee

Afspraken met betrokkene gemaakt? Ja

Omschrijf de afspraken met betrokkene condens verwijderen voordat karkassen in de koelcel komen

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Ja

Datum 21JAN2020

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 5151378

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 24JAN2020

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 5154948

Zijn er afwijkingen gevonden? Ja

Er waren niet slachtwaardige (GTS) dieren. Ja
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Hoeveel dieren waren niet slachtwaardig? 1

Welke diersoort(en) was niet slachtwaardig? rund

Geef aan waarom het slachtdier(en) niet slachtwaardig was: koe ligt, niet staan, indigestie

Er is een corrigerende maatregel genomen (3) Ja

Er is een rapport van bevindingen opgesteld (3) Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 24JAN2020

Programma CL PM keuring RV

VTT Identificatienummer 5156386

Betreft deze inspectie een basis- of herinspectie? Basisinspectie

Er worden RUNDEREN geslacht Ja

In welke categorie PM-toezicht valt het bedrijf? Maandelijks

Worden de juiste dieren (BSE/TSE) bemonsterd? Geen opmerkingen

Wordt er vandaag een operationele lijst slachthal ingevuld? Nee

Is tot het einde van de keuring altijd duidelijk welke organen bij
welk karkas horen?

Geen opmerkingen

Worden alle delen ter keuring aangeboden? Geen opmerkingen
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Volgt er een herinspectie? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 24JAN2020

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 5156387

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 28JAN2020

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 5158682

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 28JAN2020

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 5158683

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

De aangevraagde tijd is te kort om de AM-werkzaamheden uit
te voeren

Nee

Afspraken met betrokkene gemaakt? Ja

Omschrijf de afspraken met betrokkene Ook pas aangekomen vee moet kunnen beschikken over
drinkwater

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 31JAN2020

Programma PM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 5162598

Zijn er bevindingen geconstateerd Nee

Datum 31JAN2020

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 5162600

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 04FEB2020

Programma AM > 10 GVE RV
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

VTT Identificatienummer 5166003

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 07FEB2020

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 5169722

Zijn er afwijkingen gevonden? Ja

Er waren niet slachtwaardige (GTS) dieren. Ja

Hoeveel dieren waren niet slachtwaardig? 1

Welke diersoort(en) was niet slachtwaardig? rund

Geef aan waarom het slachtdier(en) niet slachtwaardig was: slap benauwd ziek

Er is een corrigerende maatregel genomen (3) Ja

Er is een rapport van bevindingen opgesteld (3) Nee

Er waren dieren dood aangevoerd (DOA) Ja

Hoeveel dieren waren dood aangevoerd? 1

Welke diersoort(en) was DOA? rund

Er is een corrigerende maatregel genomen (5) Ja
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Hoewel de NVWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen van deze rapportage kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

De informatie in deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

rapportage van bedrijf: Slachthuis  periode 01jan2019 -- 31dec2021
Inspectielijsten niet permanent toezicht

Betreft erkenning: ROODVLEES

VRAAG ANTWOORD REACTIE

Er is een rapport van bevindingen opgesteld (5) Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Afspraken met betrokkene gemaakt? Ja

Omschrijf de afspraken met betrokkene Pensen bezoedeld met mest mogen niet weg als cat. 3
materiaal

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee

Datum 11FEB2020

Programma AM > 10 GVE RV

VTT Identificatienummer 5173144

Zijn er afwijkingen gevonden? Nee

Is de voorselectie t.a.v. afwijkende dieren correct uitgevoerd? Ja

Zijn er corrigerende interventies uitgevoerd? Nee

Is er een rapport van bevindingen opgemaakt? Nee

Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene
wordt vastgelegd?

Nee
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INTERVENTIENUMMER STARTDATUM HANDHAVINGSASPECT SAMENVATTING
161548 29-07-2020 Identificatie en registratie Regeling IenR - onjuiste identificatie en registratie
161244 04-08-2020 Hygienisch werken Hygiënevoorschriften - bij het slachten (fecale bezoedeling)
163716 15-01-2021 Hygienisch werken Hygiënevoorschriften - bij het slachten (fecale bezoedeling)
163883 22-01-2021 Hygienisch werken Hygiënevoorschriften - bij het slachten (fecale bezoedeling)
165725 23-04-2021 Hygienisch werken Hygiënevoorschriften - sterilisatie gereedschap
165956 10-05-2021 Hygienisch werken Hygiënevoorschriften - bij het slachten (fecale bezoedeling)
166490 11-06-2021 Hygienisch werken Hygiënevoorschriften - bij het slachten (fecale bezoedeling)
166645 22-06-2021 Hygienisch werken Hygiënevoorschriften - bij het slachten (fecale bezoedeling)



STF_OMSCHRIJVING RAPP_NR RAPP_NAAM
Artikel 26, lid 1 en lid 4 van de Regeling identificatie en registratie van dieren 125659 Schriftelijke Waarschuwing
bijlage III, sectie I, hoofdstuk IV onder punt 7 en 10 van Verordening (EG) nr.         125228 Rapport van Bevindingen (TBM)
bijlage III, sectie I, hoofdstuk IV onder punt 7 van Verordening (EG) nr. 853/2         128022 Schriftelijke Waarschuwing
bijlage III, sectie I, hoofdstuk IV, onder 7 en 10 van Verordening (EG) 853/20 129067 Rapport van Bevindingen (TBM)
bijlage III, sectie I, hoofdstuk II, punt 3 van Verordening (EG) nr. 853/2004 ju        129211 Schriftelijke Waarschuwing
bijlage III, sectie I, hoofdstuk IV, onder 7 en 10 van Verordening (EG) 853/20 131284 Rapport van Bevindingen (TBM)
bijlage III, sectie I, hoofdstuk IV onder 7 en 10 van Verordening (EG) 853/200 131560 Rapport van Bevindingen (TBM)
bijlage III, sectie I, hoofdstuk IV onder 7 en 10 van Verordening (EG) 853/200 131621 Rapport van Bevindingen (TBM)



RELATIENAAM ZAAK_NR OPGELEGD_BO ONTV_BEDRAG_STATUS_TBM
Maatschap Slachthuis 
Maatschap Slachthuis 202002463 2.500,00 € 2.500,00 € Betaald/Afgesloten
Maatschap Slachthuis 
Maatschap Slachthuis 202101209 2.500,00 € 2.500,00 € Betaald/Afgesloten
Maatschap Slachthuis 
Maatschap Slachthuis 202102279 5.000,00 € 5.000,00 € Betaald/Afgesloten
Maatschap Slachthuis 202102430 5.000,00 € 5.000,00 € Betaald/Afgesloten
Maatschap Slachthuis 202102482 5.000,00 € 5.000,00 € Betaald/Afgesloten

--------
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. , .,,_.,..,r,1,_,.,,,. .,.,,.,. _.w\, ... ___ ,.._.,._0.oll\cleled',e<.-1s 

, ,,,,,_,,,,, -,? ,r,tJl l-"4(11~ l<A !>I! - • 
"-- "'I ,..,..,,_.9 __,."'l"" ~de Il~___,• ll'Odu<.lon. M 2.9 

• CQrr9Spon<Wend 
• Combiformufoemumm,... 

1 GE : EO I Overig nl.: -

l 1 1 
K80- 0atum Opdrachten/Afkeuringen Paraaf 
rlnQ,- u.Ulag en reden b~iss,ng keur1ngs-
u,utag ambt&-

(voor af~O<tlngen z.o z.) naar 

OAG : Oood Aangevoerd 
OOS ; Oood Op Stal 
GMC; Geschikt voor Menseli1ke Consumptie 
GOS : Gedood Op Stal (initialief Explo«anl) 
GTS : Geen Toestemming lot Slachten 

. 

OMC ; Ongesc:hikt voor Men.sefijke Consumplie 

Geel+ groen exemplaar bestemd voor unbleder 
Ros• exemplaar l>Htemd voor NVWA-werkplek 
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Verklaring voor noodslachting1 

n ... -,. ''"'' ,,. ,lr,p (f,,.,,, ,..,, t,r/ ,1,,.,, ~/IJrtN('7,:) '" Tl/'l .,,1r-~ ""'' C"',.._ t'v•1n•'rl""' f'I/ ( /'1 '"'"Jrl/111 (\jg 2014 2 3 

0-,.P)l"~t 

('..........,....t_,~~"' ... ..a.-....... ;....:.:;:~-~;;_-1 

0-,-u-•··.-. 

OnC.,-Vt"M'..,(1e. t,l~r c,I hJ>\.I:,,,. • .., lr1 0~ 

~,"..,., .............. ~ ■ 
Vert(IJ• '1 ten Hnr,..., "'"'" en,;;l"\9~• """" 

O"tt: ~ "'"' t.,_., ~ t,,,-vtrYJ': tvy}1 ,e•lo-ry-,r-~ t\ tJ-,.,,,., ~ r1 .,_,,- ~-, .,--.--..MV"'f"r t"ft.:\~ .... ,1~lf"'I..,, J~t."', n ,.irhi,r'1 ,.,.,., ,..,n (.'UY'(J•""'O'lrl'it11}'-" ,;1,-,a.fn 

0,1 Hjlr~ a....., ,..,..., 1-'! ,,.., !l!l'l •• ,_ "" .,., i,- ~ _. ,.in,~•c- ,.,... ... 11,-1' 

1 

0"1 81''1 ""1 d1"' dm- d 1\11,.,_,., tv-"''h~:r t,-o,,r:1-.-,. ,,_,...._,.....,,,_ ,.1,, ,-~""J "',1-o f-t1 ~.,, (ll.,, nr,,• 111,, Vt""1•:t•IK11fnn 1,,,,,,m,1tlf• \VKI) 

Oet hafl ltJ 1• rJ1~ •~t1• ,._,,.,,, Onv"U01 ...., 3"""...-,0--~ .. --"""'0 ~ " • ~ pr,,._, d~ 1,.. ~""'1 1o11 tf~-ti,, 't v IJ'W""l" n u1 V('"JUnrtn r,nq.,.v:1f--' 

G~r,0 "::Y"" 
();;tvm _, ,,.,,..,,,, """ .,,. r;,n,....,tè 0c,. ~ . :,/l;:) ,_b_oo __ ... _, ____ o.._ tum __ en bj<l':1110 ~"" t,.,ttw,~,,_, ..,., -(Jlond,w~•':> 1. 

Alc:lu• n•r "'••meta 1n11•v111c:1 

Nonm ""' n:\1'1<11""-<Jntnq "'QN1-",3• /hOUd<!I vo,, nM Ottt 

Ntuln1 

Hv1snu111m.,, 11 
Postcodo • Woonplon17 

Teloloonrv. : C>ó 

VIIH1.lurt IM IUl llfH!ft ll■n bo11■ngMOC!md dl11r: 

1 >.11 f'1u' :1J o_, nflOl'flO.-SO tlN'ft otgf"fl()f'TI<-W'I, hól d•et heeh ondenocht en heeft gecon,tateerd dot het eon vQ<;( hot ovorigo oe..eot"ld d-"' r,otre tt di'U 1n nood 

vr1.1,10l1 m0t,:)l w()f(IM v~n~o c-on Ofl9ovnl PO om ~@lz,1ns.tedanen n tfJl kwend vervoerd mag w orden. 

!' o~, b •i ,,,.,. ~1,n,,.dl oM.-r.Oi'• , an hOI d1\"ll' net , -olg@<lde ls waargenomen: 

A dM1h!1l1FIQ 

l ~1'1)('131uUI · 

3 

Sl1111w1tezet1 

L ymlel<.nopen 

no~. 
q .'O . 

t\.w~ 

4 O:,t n-.o:,on oM ho, a, .. Q.,:.:;)I ~901e,,,,.cino., Od~~ Z-f' t~~ onc:Jergere-kena-.ii ... o~d:.a.an h'641-h .O-ln ,,1n/haa, 1nforrnJt1ophchr loda• do 

"""''°"°"' op Q<> t'°'-"9\C! 1$ , ar,°'" .rdorm.1 .. ~ ,oo, r..,t I\J.lf ..,3')(Tl,f,d , erS1It'kl<etl Vtll' de V~IKl!l8nlfllorma110 (Vl(f). 

5 o.,, ""' a ... ••~ .. ...,"'or m ,,1 ~ o,OQi'I oa,ó:>od an<J:l! l"let cta oo co,recti wi,L& c,r,n,in 1 mll'1uut '" ve,ol();l(J. 

C. lnd,_I t'ie'I 0 .... m;,! ()d ~IS~- 0. f'OÓM ,_-, XI l ffl'"~. 

- , .., t-l!'ICl•~ln,) O' •OOtl.O<"W'IIJ \ . ... ~ - 9'>"'~ .oer """'1$ o,I cu,, 

tor ~.0•)"'1) ,_..., ~".>;11\1• l;/1)il"l •~ l'ld 0.« 
p ,11 L><t a• a,,,_,...,. .,...,,~ ,;,,o-• o o.c es,.- ,<>oOOé<....., o,, ,oor. l.lfó;<I at., t<,,,J<:)<tld in Ve,o,d"""'9 (EC) nr 8~:J,2001. 811100" 111. Soc1,., 1. 

,.-s;s VI te.""' 1~ \""°l(~,.-.-. "~ ~ , '9 ~-0 '4f a o,'a.,-. f't1.]lf 

a ~"' - • u,_ ,...,,,...,, b,...,.,,a •Y'-A '"" ~ , ..-. ~ 

Alou, nt>M .. _._. ~ 

14u•~ ...-•- •••""'9 d•.,n.n 

_________ _. .. 'l l-7- -~ 
\ 0, , ..,._,...- ._..._, ,. ~.-.,;i , \y--,.:: ,_.-.,..,. ,U.• -.,,r.a,11 , , ...,, - .. , • _....J ...-•• ,. 

....... ... ~~-·""'"'"'.\; 0.--.-.,.,..-.;wo. .. ., ,.,~ .-. --, ... , .-...... 1...,., . ...... 
1.-...-- ""' • - Uv{iol-•,1'90..aw.,_ •vt_,----.,...,..._\f• ,..._. o .. .--.~-

1 0..,.., , ,., .fly. • •'-"' ,.14...,. vu ,.,,, /),w ~ .-., .. - .... i,,-:" ••• i, , .... .,,... ........ 

•..-1')~---------fr~.,,.....__ ~, ...... t..~--• ..... •..t• 
l ~r..,.._ ,.,,,.... ~r~.,...A..,..l!t •",1 

• Piaia• .., '-...,•, .. , r.,. w:1:. NJ ,.,. ~•' • ._. ...,.. ,_..,. ...,.-,a _.,u,,u..- r, ... --., 
' \JIM., -.. 1i,l\,.....,...,.,,.. •• Tnl'nl."""_.,•di' •I UIJIJ • la.'. ""' 
• ft,111!'f• • ... ·• • · • '1 -.....~ .... ,-,..JMt! ti!l"Hff'l1 , .. , flWdl ,._.. 411:).A rvtw• Q"-""l ... _,.,.. 

• .,.... ...... • ... .. .., .. ,.., • ....,,r,.r,,, -oJ ,, ... . ,... .. ,..,. ... "',,. ....... , ~.J-' • 
Ullilll"'1" .. .._.., ..,,t ..... :.•IJ 
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formuller· voedselketeh lnformatfe slachtrunderen 
Vanaf 1 Januari 2010 moe!:ef.~;iniormalle op dit fonnul/er voor aankomst van de runderen bij de slachterij 
aanwezig ztj nl De /nform11tf•11tfi1g 'het dier/de dieren v,err,ezellen In de volgende gevallen: · 
• ,vndertm die worden 6t1/19t!levérd bij zell'!fl8chtende slage/'3 (bedrijven die minder dan J'O GVE' per week 

slachten); en . · 
• rvnderen IJle via verzamelplaatsen bij dt sl11chterfj worden sangeleverd. 
Zie voor correct Invullen ook Toellcht/ng Formuller Voedselke tentnformaue op de volgende pt19lm,. 

Ge evens ru ndveehoude r Ge evens run deren 
UBN: Aa ntal te leveren runderen: 
Naam: VR_!lecnae levensnummers; :,:·;? 

Adres: 

P~stcooe, woonplaats : Datum leverlng: 

Telefoonnr mol:ilel: '11:- -i o 
Aspecten voedselketenlnfo rm11tle 

Informatie over dti • te leveren runderen 
1. Bevinden de runderen zich nog In de wettellJke wachttermijn voor vlees van toegediende 

diergeneesmiddelen? 
2. Zijn de rundereri Jfl de 35 dag'eh voorafgnande aan de slacht ziek geweest en/of behandeld 

geweest met dlergeneesmlddelen7 Zo Ja, Informat ie Invullen In onderstaande ta bel. 

Levensnummer · dlaanose en/ of reden van behandélrho 

3. Zijn de runderen behandeld met dlergeneesmldd~len waarvan cie'°waè:httermljn voor v lees ~ Ja 
In de 7 dagen voorafgaande aan de slacht fs verlopen? Zo, Ja Informatie invullen In ~ 
onde1"5tÖande ta bel. · -' 

4 . ZIJn de runderen de a,foelopen 60 daoen behandeld met een ulerlnJector (droogzetter of @'Ja 
mastit lsln èctor ? Zo a Informatie Invullen In ond rstaande tabel. 

ir-----.:..::=--~:.:.....----1---:L.:L:::e:..:.v.=ensnummer R.EG NL naam diergeneesmlddel Datum laa tste Datum einde 
_ ___ ..._ ______ --'----- ---~ ---Lhlahö1nrll!!Jlnn- wachtter~ ljn 

---~_,reaistra!iekaart._.,_ ____ __ 

-------------------- ----,;::======::::::::::::::j t:::::.:,- ,,,_,.- ..... -n:V::e_rw~ _~e_!!rkl=n~g=sd:a:tu:m===1=3=11=1-/~1~4 

Dier 
Noam 

Diernr 

ID<O<le 

Geb.d~tum 12/f072.0 
Draaglid 274 
Sexe Vrouwelijk 
Rasbalk 100%HF 
Kleur ZB 
Registratie Stamboek 

~~ Bijzonderheden: 

C, CRVAmhem 

Moeder 

16/09/2012 
87%HF 12%FH 
Stamboek 

aders.vader _______ _ 

Vadersmo~de~, ._ .,.._ ___ ~ 
1 oo%"R,..----------' 
Moedersvader"·-------. 

10O%HF 

75%HF 12%FH 12¾0NB 

__ ,._ 0111&4697 IRIS 001.141 1 
½c - p\ ( 
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Verklaring voor noodslachting 1 

O..rc, Vt:'141.11/np d,,:,,,r br/ l>nt d rN flt1nwr:110 10 r11n t rf(1rn.-. flo r 9nlutl'J 1,11n <1porl 1>11 /JI/ rJ,1 ""'"'"(! N1? 201 088 

0 f'9•VN>8 Vltn het dier 
0,{'tlt('(\11 

f:1{1~ 

ti\lrt-urv."'t("ht 

Onderoetekende, eigen•~ ot houd« v•n het dier 
Naam 

Straal 

Posrcocse 

VertdHrt ten Hnzlen ven hei bovengenoemde dier: 

~,.. . ~ '1 

4uisnumffléf 

O"\lacnt 

O<-boo<t"(Jatum ; 
Oo<numm.-, 

Telofoonn,. 

UBN 
W 00(1i)IOOl5 

-

1 • Dat het die< zich niet bevindt noch afkomstoq Is uit een gebied of een beslag waarv00< b1jzondero moolrogeten geldon In e!lfb,,nd met non OM91ftepllchli?') ~v,. 

2. Dat hij/v j geen rroen heeft om aan te nemen dot hel d ier oan een aang1fteplicht1ge ziekte lijdt. 

3. Dal aan hel d lei door of namens hem/haa.r toegediende d1ergeneesm1ddelen zIrn vermeld in de bij het dier t-orondo VoooseIKe1en lnlO'matle jVKij 

4. Dat hl~z'l de d1tfenarts heeft. oevroagd een antemortemkemng uit te voeren '? hel (lf In nood 111 doden villlwege hel volgende ong'!Val': 

- u:oe ~:ev ~ ¾,( oC) -- • eV" . . .. .JO..O !.!._ ..... V'f1 ~~ b~ '-1 • ........ - 9 2 K cvv, (V) • -v,' 'et" ,,,,,, o-
. cle·· b ·lt)·'#~·:· .. -... .... k ..,..,l, e:--·-··· )2. /1 ........... ~oycF ............................. • ....................... . 

Datum en t4(1stlp V3ll het ongeval: "'l J - · f'· -20 ~ ~ : 0.9uur Datum en l iJdslip van bedwelmen en ve,bloeden': 

5 Dat het gedode dil!!' afgevoerd Is naar slachthuis' · .................................... _ ...... ................................................ te .. . 

Atdua naarwurti.id Ingevuld 

Naam en hJndleken,ng eigenaar /houder van het dier f ....... 
,.J•lum .. .. 1. .. &. 20. "2 0 

Ondergetekende, die 

N.inm 

Srm.u 

Vertdaart ten aanzien van bovengenoemd dier: 

. Huisnummer 

t . D:11 hiJ/zij de anamnese heeft afgenomen. het dier heeft onderzocht en heelt gecons1atee-c:1 dat het een voor het overige gezond dier oetrelt ctat ,n nooo 

gedood moest wOfden vanwege een ongeval en om welzijnsredenen niet levend vervoerd mag worcten. 

2. D31 btj hel l:.linisch onderzoek van het dier het volgende is waa1genomen: 

... ... .. ...... ............ ..... . SIIJITlv,ezen " f O -,,.J!.. ...................... . .... • .. Pol~ 

Lymfeknopen : .......... fj b . ......................... .............. Aig. lndrYk 

Ademhaling : 

Temperatuur : 

2..~ 

?S,7 .......... ..... .. .... .... ........... . 
.. ; 2.. ....... - ... 
... at.c-... t , .... •· 

(Vennoed811ke) C11ag~ mei Detrekking tol he;._ongeval: ·- . --- . ~ ....... n'\~ l;;.. .. _ .. 1"' (!.:, l:::!,.(., ~ ..,t ,' f . 

. ,.,.... 

~~ t~'h ~t ..... Ic$<~ ~~ ·- ~ ·-~- r-ed-,·~ ~ ·- çtf.4~7°00/, 

~,gfY/a,~ 
v, ,~6 . ~ffjk 

3 . Dal het dl« ten uIoe van net onderzoek noet ve<dacht was van een oMgiftepfichtigo z l•kte. 

4 . Dat indien aan het dier door onde<gotckcnde d io,gonoesmlddelen zijn toegediend. onde,getekende voldaan heelt aan zl)n/haar lnlormatlepffcht zodat de 
v~ op de hoogte is"-"' d• ,ntonna.tie benodlocf \IOOI' het Mar waameid verstreló<:en van de Voed$e1Ketenlnformatle tvKJ). 

s. Dat hM dlet Is bedWMTICI cl met d& lo.ogel gedOOd en dal hel d« op correcte wijze blmen 1 minwt Is vert>loed. 

D3tum en tijdsr,p van bed~etmen / sch,eten en ve<t>loeden•: . A -6' • 20 l.1> 1 : l(~ur 

6. lndlOn het die, met de ~ogel is gedood, de reden hiervan vermelden. 

0 te, beélnd,ging of voort,.om1ng van onm,ddelh1k 9ev3a, VOO< mens of dier 

[.J te, beetnd,g,ng van onoraaghIk l1Iden van het d•er 

7. Dat b1J d& antemortom keunng gebleken is dal dit dier voldoet aan de voorw.iarderi als bedoeld in Vorordon,ng (EG) nr. 65,J/200-I. 811Inge til, Sectio 1, 

hlst. VI om ten bolloeve van noodslachting afgevoerd te w0<don noor oen slachthuis. 

8 D.11 er voor iover h~ bekond vanu,1 hol oogpunt van volksgezondhelCI geen bel\vaion zI1n tegen hot 1n keuring nt>mon en hot mogelijk gesch,kt 

vefl,,laren van het vt.os voor humane consump110• 

Ald ua nNl' waarheid 11'Qevulcl 

Num 00 harldtekenlng d l01tlf"'11S: .J 

' °' --- ., '"""""" ._ ........ , t,,,,,,, ..... """..,,,.,,.,, '°"""· ,,,_....i .,., ....... 
""'1'' oe • m ~..,,""9 _, N"l\"t~ ~,(M:,,"-.n dil IOf'fr\lWW IOtY!W_.. 1 ,.. .. W"'wtn \iol't 

..,_..,.""'...,.."°"'óo_,__ ,..,_~-•enonóor""""'°" 
7 ~ ..._. _..,. .,o,~...,,,.,.-.0o-.enho!~•a.vt!>tl«""'.,.....,.,._.,, 

f'lilftOf'WO'"\lllll"t ..... d,l,~~f\iCII ~ NüfCOf'CIMdet~tn ~-

J _.., • .,...,.,.._ ..... --- .. 1']J w, 

4 N..'"'" .,, Jj&.ii'S 1tN1 1\1,t tl)Cf1U1'» rQl.(JfUf"I waa, f"'4 cJltJt w.-00, llillJO~ hl wordl 
~ M.._, _1n1~ \1(1 tuás.Jtl OfYJ"'nl 0-1 '"°"-,nl \/Al\ cbJo.tft la 3..24 Vul 

IS •x"-.n., ,.tlll r,.--. ! '-' -..• •• k.vu,·, hOf ~t.t YUtllJiiw en var, hel vliou, VOOf tiumor" co,,..,,.'11• dtiW1I 
"ouu-,,~ f tû \} ho- '#1),IJen~(I. #NW <klt'l hleec>et toworfilH'l~--tet 
_.,1,.:1w,-,,00nbeildlnd 
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... . .. . ... .• 

Naam 
Diemr 

ID-code 
Geb,datum 
Draagtijd 
Seae 

f!esbaJk 

Kleur 

Regislratle 

formuller Yocdselketeofaformatfe slachtrunderen 
Van,( 1 Januari 1010 moet .r:~, lnform,ue op dit fonnu11e/voor aankorrut VOII cle rondi,ren /JIJ c/(f sl11co1 t•rlJ 
11anwez10 r l}r,I De Jnf'orm1't!11·m11g het dltr/de dieren vergeze//M In de volgende gevallen: 
- rvnderen die wordtm aengtfoverd bij ztl l'slachtende sl1r,erY (bedrijven dit! minder dan JO GVE' per wt1ek 

sl •ehten); en 
- runderen die vla venamelplaat:sen bij de slachter1J worcJen H nr,el everd . 
Zie voor co~cc Invullen ook Toellchtfng Formulier Voedulketenlnform11t1a op de volgende pagina. 

Naam: 

t-11i,,1ht"lhoude '---- --- ------+-G...;e;..oo.;;e __ v...;;e_n-;,-s ... r_u_n __ d;..;e"'-r_e_n-:---:----,.
A11 nt11I te leveren runderen : 
Vqlll!dlge ll!vensnumn:,l!rs : , ·/ 

~~~5~~~;•;.,-~~;;;-~~.;Q;~~~=:======:---ië,äi~f,;~~iï:'---T ______ _; 
Adres : ~ 

1 Postcode, woonplaats: Datu levering; - -

Teleroonnr .moblel : f - i - '2_01..0 ; ;1, 

Aspecten voedselketen lnfo l!ltle 

In formatie over dti a te leveren nmderen 
1. Bevinden de runderen l lch nog In de wettelljke wachttermijn voor vlees van toegediende 

dlerçeneesmlddeten? 
2. Zijn de runderec, lp de 35 dao'lfrl voorafgaande aan de slacht ziek çeweest en/or behandeld 

geweest met dle'1)eneesmlddelen7 Zo Ja, Informatie Invullen In onderstaande tabel. 

3. Zijn de runderen behandeld met dlergeneesmlddelèn waarvan d/w~chttermljn voor vlees 
In de 7 dagen voorafgaande aan de slacht Is verlopen? Zo, Ja Informatie Invullen Jn 
onderstàande tabel. , ·' 

4. Zijn de runderen de a.(gelopen 60 dagen behandeld met een ulerfnJector (droogzetter of 
mastltlsln éctor 7 Zo a Info atle Invullen In onderstaande tabel. 

naam diergeneesmlddel 

..._ ___ reoistratieb~ ,.--.., ___ _ 
Datum laatste 
behandeling 

Clm c re 
Juiste 
,intwoor d 

a • 

"--verwerlï]lii:ngri.sd~ ati'::u:::m:--:::-:03/~ 12/::-:-:-14~-......J 
10,cooe 

Dier .,__, 

01T12/2014 U /IUS-~OOö 

282 10Q%HF 

Vrouwelijk Stamboek 
100%HF 

100,offf-:----------J 

28 
Stamboek 

Moeder 
100%HLJIFr-------' 

BlJzonderheden: 

06/09/2012 
100%HF 
Stamboek 

Mo~dersmoeder -·-----
@GRVAmhem 

1 ÜUo/oAF:-------........J 
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IBD-nummer: 2020/161244/125228 

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

RAPPORT VAN BEVINDINGEN 

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer - toezichthouder 
van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwa liteit als bedoeld in artikel 5 : 11 van de 
Algemene wet bestuursrecht, aangewezen voor het houden van toezicht op de 
naleving van het bepaa lde bij of krachtens de wettelijke voorsch riften waarvan het 
toezicht op de naleving is opgedragen aan de NVWA, bericht u het volgende : 

Naar aanleiding van een regulier toezicht bevond ik mij te : 

Locatie: 
Naam 
Adres 
Postcode Plaats 
Soort bedrijf 

Bevinding(en) : 

: Slachthuis 

Datum en tij dstip van de bevinding: 4 augustus 2020 omstreeks 10 :00 uur. 

Ik heb in het bedrijf aangesproken en ben met naam en functie bekend bij : de 
heer■••■ functie: Begeleider keu ring slachthuis. 

Tij dens mijn inspectie bevond ik mij in de koelcel voor de geslachte keuring van 6 
noodslachtingen van runderen. 

Ik zag deze (fecale) bezoedeling op de hieronder genoemde locatie op het karkas 
met het volgende identificatienummer met verklaring voor noodslachting (zie 
bij lage VOS-lijst) : 

Fecale bezoedeling op rug ter hoogte van staartaanzet 

Fecale bezoedeling en runderhaar op linker rug 
Fecale bezoedeling en runderhaar op rechter heup 
Fecale bezoedeling op ter hoogte van rechter lende 

(zie foto 1,2,3) 
(zie foto 4,5,6,7) 

(zie foto 8) 
(zie foto 9,10,11) 
(zie foto 12,13,14,15) 
(zie foto 12,15,16,17) 

Na de geconstateerde bezoedeling op de karkassen van 2 noodslachtingen, heb ik 
erbij gehaald, om deze bezoedeling te laten zien. Na het tonen van de 

bezoedeling heeft een slachthuismedewerker deze bezoedeling verwij derd . Daarna 
heb ik deze 2 karkassen geschikt verklaard voor humane consumptie . 

Bij mijn controle na afloop van het slachtproces zag ik dat de ka rkassen zichtbaar 
waren verontreinigd. Zichtbare verontreinigingen werden niet onmiddellijk 
verwijderd door bijsnijden of door een andere behandeling met een gelijkwaa rdig 
effect. 

doe. 5. 
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Hieruit bleek mij dat werd gehandeld in strijd met het bepaalde in bijlage III, 

sectie I, hoofdstuk IV onder punt 7 en 10 van Verordening (EG) nr. 853/2004 

juncto artikel 3 lid 1 van deze verordening, hetgeen een overtreding is van het 

bepaalde in artikel 2.4 lid 1 onder d van de Regeling dierlijke producten juncto 

artikel 6.2 lid 1 van de Wet dieren. 

 

 

Deze bevindingen worden   aangerekend. 

 

Overtreder: 

Naam               :   

Adres     :  

Postcode Plaats :  

KvK nummer  :  

Soort bedrijf  : Slachthuis 

 

Ik bracht de heer  begeleider keuring slachthuis van mijn bevindingen op 

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

 

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

ondertekend domicilie kiezend te  op 1 september 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage(n):  

-17 Foto’s. De foto’s zijn digitaal genomen. De foto’s zijn niet bewerkt maar 

kunnen in grootte aangepast zijn.    

-Vos lijst; Verklaring voor Noodslachting N201423; Schets NL841926206; 

Verklaring voor Noodslachting N201088; Schets NL751427626 

 

Bijlagen bij BR 

161244 125228    

doc. 5.

-



Maatregelnummer: 163883      

 

1. 
 
 

 

2. 
 
 

 



Uittreksel KVK



https://www.kvk.nl/handelsregister/TST-BIN/RB/RBWWW06@?BUTT=774779790000&kvknummer=774779790000&product=Inzien+uittreksel&or… 2/2



IBD-nummer : 2021/ 163883/ 129067 

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

RAPPORT VAN BEVINDINGEN 

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer - toezichthouder 
van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als bedoeld in artikel 5 : 11 van de 
Algemene wet bestuursrecht, aangewezen voor het houden van toezicht op de 
naleving van het bepaalde bij of krachtens de wettelijke voorsch ri ften waarvan het 
toezicht op de naleving is opgedragen aan de NVWA, bericht u het volgende : 

Naar aanleiding van regulier toezicht bevond ik m ij te : 

Locatie : 
Naam 
Ad res 
Postcode Plaats 
Erkenningsnummer 
Soort bedrijf 

Bevinding(en) : 

:-: Slachthuis 

Datum en tijdstip van de bevinding: 22 januari 2021 omstreeks 15:20 uur. 

In het bedrijf aangesproken en gelegitimeerd aan : de heer 
aanspreekpunt. 

functie : 

Tijdens mijn inspectie bevond ik mij in de koelcel om de PM-keuring uit te voeren 
van de noodslachtingen. Dit betrof uitgestelde keuring. 

Ik zag op een runderka rkas, aan de binnenzijde van het bekken, bru in materiaa l, 
met daarin plantaardige vezels (zie fotobijlage) . Ik stelde vast dat dit mest was. 

Nadat ik de heer 
gesneden. 

op de bezoedeling had gewezen heeft hij dit weg 

Tijdens mijn uitgestelde keuring na afloop van het slachtproces zag ik dat het 
karkas zichtbaa r met mest verontreinigd was. Zichtbare verontreinigingen waren 
niet onmiddellijk verwijderd door bijsnijden of door een andere behandeling met 
een gelijkwaardig effect. 

Hieruit bleek mij dat werd gehandeld in strijd met het bepaa lde in bijlage III, 
sectie I, hoofdstuk IV, onder 7 en 10 van Verordening (EG) 853/2004 juncto 
artikel 3 lid 1 van deze verordening hetgeen een overtreding is van het bepaalde 
in artikel 2.4 lid 1 onder d van de Regeling dier lijke producten juncto artikel 6.2 lid 
1 van de Wet dieren. 

doe. 9. 
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Deze bevindingen worden 

Overtreder : 
Naam 
Ad res 
Postcode Plaats 
KvK nummer 
Soort bedrijf : Slachthuis 

Ik bracht de heer als aanspreekpunt van 

aangerekend. 

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

Verhoor : 
Datum van het verhoor: 22 januari 2021. 
Identiteitsgegevens van de gehoorde persoon : 

Naam 
Functie : Aanspreekpunt 

De gehoorde persoon is bij mij bekend, maar de gegevens zijn niet geverifieerd. 

Ik bracht de mij bekende heer als aanspreekpunt van 
, van mijn bevindingen op de hoogte en deelde hem mede 

dat de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit naar aanleiding hiervan 
een bestuurlijke boete kan opleggen. Tevens zei ik hem, of de rechtspersoon die 
hij vertegenwoordigde, ingevolge het bepaa lde in artikel 5 : 10a van de Algemene 
wet bestuursrecht, dat hij niet tot antwoorden verplicht was. Hierop verklaa rde hij 
mij zoveel mogelijk weergegeven in zij n eigen woorden, het volgende: 

"Binnen een week zal ik je een reactie toe sturen." 

Ik heb naar waa rheid dit rapport van bevindingen opgemaakt, gedagtekend en 
ondertekend domicilie kiezend te■■■■ op 30/03/2021. 

Toezichthouder.---• ._ ____ _ 

Bij lage : 
2 fot o's. De foto's zijn digitaal genomen. De foto's zij n niet bewerkt maar kunnen 
in grootte aangepast zij n. 

Bij lagen bij BR 
163883 129067 

doe. 9. 
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Verzamelstaat Onderzoek 
Slachtdieren Roodvleesslachterij 

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

Identificatienummer/ Bevindingen bij de keuring 
slachtvolgnummer vóór het slachten 
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Werkpleknummer Naam aanbieder 

Corresponderend 
Combirormuliemummer 

Werkpleknaam 

-------------~----
Werkplektype I_TJ ;I -v ,1 --- -· 

Slachldalum (indien van 1oepassingJ 

Diersoort w 26 MR. VA. Ml VJ KZ KU KV KH NK Oven9, nl: 

Aantal AM 

Aantal PM 

Aantal OBS 

Bevindingen bij de keuring 
1 

Onderzoeken j Keurings- Datum Opdrachlen/OMC delen Paraaf 
nà het slachten uitslag uitslag en reden beslissing 00 

"' (voor afkortingen z.o.z.) "' 0 
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-__,__~ _ __,:;;Z _ ___,_I _ _,__I _,__I - ----'--~-~I __ l.____._11,____,_l .,__,_I l~I l__,___I ,_,___11 ~Il ~Il ...!....!,_11 _!,__I ____,_____.__ __ -=-----

10 1 ~~ 1 1 1 1 1 Il Il 11 11 11 Il . Il 11 1 
Namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, DAG : Dood Aangevoerd 

DOS : Dood Op Stal Naam Officiële Dierenarts 

Formulier nr 407050 Datum 
NI/WA 5539/04-2014 Ven.ie 5.0 

0-2113499 
Handlekening 

Morkouring 
Indien de ex,ploilant van de slachterij het niet eens is mei de door de officiêle dierenarts 
genomen be,lissin9 met betrekking to1 hel vlees, kan hij blnnEn 12 uur na a1toop van de dag 
waarop de beslissing met betrekking lol het vlees is genomen hef1<euring aanvragen volgens de 
Regeling 0iertijke pro0ucten. Art.2.9, 

Officieel naamstempel Officiêle Dierenar1s 

• iïiiiiie_l•-•n_ w_ ar_e_na_u_1o_n_·t-ei_t 

• Official Veterinorian 

e e s deze beshssmg, kunt u binnen zes weken na bekendmaking van 

GMC: Geschikt voor IV'.enselijke Consumptie 
GOS : Gedood Op Stal (initiatief Exploitant) 
GTS : Geen Toestemming tot Slachten 
OMC : Ongesehikt voor Menseljke Consumptie 

Geel ~ groen exemplaar bestemd voor aanbieder 
Rose exemplaar bestemd voor NVWA-werkplek 

·~ ..,..,.,,., ..... een bez:waarschrlt indienen. Le1 op: doe dit op tijd, anders kan uw bezwaar niet Noem in het bezwaarschrin uw naam en adres, de datum, het kenmert<bestuit en geer aa,, waar• 
behandeld worden. Bij vOO<l<eur kunt u uw bezwaallChrift via de e-mail verzenden naar nvwa- om u het niet eens bent mei de beslissing. Denk eraan om uw betwaarschrilt te 0<1d~rtekenen, 
beiwaarenbetoep@nvwa.nl Uw bezwaars,:hrift kunt u eventueel ook per post verzenden naai: van een datum te voonien en eeo kopie van dit formulier mee te sl\Jren. Heelt u ,,ageo. kiJk dan 
Nede,1andse Voedsel~n Warenautorileil , divisie Juridische Zaken, team Bezwaar en Beroep, op www.nvwa.nl\bezwaarenberoep. 
Postbus 430C6, 3540 AA U~echt 

Scanned with CamScanner 



.. 

Lo- 'y 
Verklaring voor noodslachting1 

ze verklaring dient bij het dier aanwezig te zijn tijdens het gehele transport en bij de keuring. N9186156 
EIGENAAR OF HOUDER VAN HET DIER 

Gegevens van het dier :l'.I 

:=~~atum ; .. ~.~~fgf~ïj~ ........................................................ .. :;roort ; • i~~.:::HE.:.=..:::= .. · ............. .... ...... -.................... .. 
Kleur vacht · . \ .. . l) .................................................... ... ..................... ........ ... .. Oornummer ..................... (9 

cijfers) 

Ondergetekende, eigenaar of houder van het dier 

Naam ____ ■ Telofoonnr. 

Straat • ~: .... : Huisnummo;.. UBN . . . 
::::: .": ... " ~-, ......... -~ .. ::~-·· 0; -LJ ] "f'"" ' n ... -· ······ --
, . Dat het dier z,cttnlet bevindt noch afkomstig is uit een gebietc;reen beslag waafJoor ~ n~~ri len gelden in verband met een aang1fteplichtige ziekte. 

2. Dat hij/zij geen reden heeft•om aan te nemen dat het dier aan een aangitteplich tlge ziekte lijdt. 

3. Dat aan het dier door ol namens hem/haar toegediende diergeneesmiddelen zijn vermeld in de bij het dier horende VoedselKeten Informatie (VKI) 
4

• ~~w.:~i;~~:~i.0..~.~ët ~7t.~u.Jde:~~ '. .. ~~~'..1~.e:;:1.~t11vê&-f ~~--~~.~.::=:.::'. .. :~=:~~8. .. ~.~~~= .......... -.. - ---
... ........... . . .................. _ ,, , ,.,, ........ ·•· •• •• • •••••••• OO OO .. , ... . . . ..... ••••••••••·"· "·""···••••••••••••• ••• ..................... ... , . .. M ........ . ........... .. . ....... . . ............ . ........... .. ,. . ... . . ..... ......... . . ............ ........ . . . .......................... . ........ h ......................................... , ... . .. 

DaltJm en tijdstip van het ongeval: .6 • .:S .. -20.2 ( .. & : 00 wr 

5 . Dat het gedode dier afgevoe:.;1aeer s1acntru1s• 

Aldus naar waarneid Ingevuld· • 

Naam en handtekening eigenaar /houder van het dier 

Ondergetekende 

Naam 

Straat 

Verklaart ten aanzien van t>ovengenoemd dier: 

Plaats . 

: 

Datum en h)(IS11p va'n bedwelmen en verllfOeden' ..... ( • ~ ... • 20"'.4 "9 .. : ~-uur 

r✓ 
............................... Datum ........ ./ ... • 2D.:z,.. 

Postcode• WOOl'lµ!aats:......:a.s=======:::-------_,_ __ 
Terefoonnr. 

1. Dat hiJ/Z1J de anamnese heeft afgenomen, het dier heeft onderzoc:ht en hooft 9oconstat0<>rd dat het een voor het overige gezond dier betreft dat in nood 

gedood moest wOfden vanwege een ongeval en om wel2ijnsredonen niet lavend vervoerd mag worden. 

2. Dal b ij het klinisch onderzoek van hot dier het volgende is waargenomen: 

~=::;~::~r ; : ~ .~ ... :::::::~:::::~:::::::::::~:::::: :::::~: ~:::~::ep:n ; :~ :f p.L::::::::::::::::::: ::::: ::~indruk ; ::~t'.:::: ................. :·::::::: ::::::·:::::~ 
(Vermoedelijke) diagnose met betrekking tot het ongeval: ...... bc.,g_/fh~rJ.u..J.J.x.t,v::,i_., ___ ... o-,.,eJ-...... .!:>f.xc.l:.7;/,◊. .. ~ ........... ....................... ..... ___ _ 

------ ---............... -.... ___ _ 
....................................................................................................... ................................. ......................................................................... ◊ ~ ................................ ................................................... _ ...................... .. 

3. Dat het dier ten tijde van het onderzoek niet verdacht ~as van een aangitteplichtlge ziekte. 

4. Dat indien aan hal dier door ondergetekende diergeneesmiddelen zijn toegediend, ondergetekende voldaan heeft aon tijn/haar informatieplicht zodat de 

veehouder op de hoogte is van de nf01matie benodigd voor het naar waa.rheid verstrekken von de VoedsolKetenlnform.itie (VKI). 

5. Dal het dier is bedwelmd of mei de kogel gedood en dat het dier op correcte wijzo binnen 1 minuut is verblood. 

Datum en tijdstip van bedwelmen/ schieten en verbloeden': .b. .. · .5. .. -20.~ .. .'3.: l)!~-- uur 

O. Indien het dier mei de kogel is gedood, do rodon hiervan vermelden. 

□ ter be~indiging of voorkoming van onmiddellijk gevaar voor mens of dier 

IJl ter beèind,ging van ondraaglijk lijden van het dier 

7. Dat bij de ontomortem keurîng gebleken Is dar dit dier voldoet aan de voorwaarden als hedoeld in Verordening (EG) nr. 853/2004, Bijlage 111, Sectie 1, 

hfst.Vl.om ten behoeve van noodslachting afgevoerd te worden naar een slachthuis. 

8. Dat er voor zover hem/haar bekend vanuit het oogpunt van volksgezondheid geen bezwaren zijn tegen het in keuring nemen en het mogelijk geschikt 

verklaren van hel vlees voor hum""" (';00~1,1moli.~•-------------------

f 
Aldus naar waarheid ingevuld 

Naam en handtekening dierenarts: -
Plaats . .............................. Datum .b ... • J.. · 20.Y. 

1. Ort fo,mufler 110,d1 In drevood opgomoukt (exernplaur voo, elgonaa1/hou<ler. IJ(ak1lseror>d d1erena11s 
vond,; o.m. """'"'O ♦n NWIA). ~•ndttt d-dA lo!- ionmónllo 1 jaar Il "-au,nloo 
l>tllOeve VallconlrolO d'h 0) Of'.otgOt ffll- Htl lotmtJ!la- Wlhcllg l'WUfitn 8fl ondDrtoMnoR 

2. IJo:A:hr!l tl<tl onga,al en 11ft g!MllgOO ',QOI "11 <llff, dtt ua11m on net lj(JGIJ? wa11op 001 cngovo/ pb,IS 
heelt ge,oMn e11do dalu,,1 en het 11,<1s1,p waa,op h()I dl"' bedwelmd en vo,bloed Is. 

3. Maximale lijd 1usst<1 ongeval en rnofll(lflt vsn dCJdon Is. lx2~ uur. 

4. Naam en p1aa1s van h81 s1acnthu1S no1e,en wam 1,e, dter verdal uît9es1adlt W'Ofdl 
5. Ma,lrnale Uld 1usse<1 orgevar en moment van dooen is· 3"24 Ulll. 

6. lndon &i welbelt'laar Is tegen hel geschkhlltl,/a1enva11 hi!t v'tles ,oo, r,y,nane ~
Ot9ff111'00d.lac11111,gto WO'd..,..._,.,. mow _,.,._ki •<Jtdengeêu!Nna_,, MIIH 
(leSIIIJCIO WO'den boslemd. 
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IBD-nummer: 2021/165956/131284 

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

RAPPORT VAN BEVINDINGEN 

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer - toezichthouder 
van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als bedoeld in artikel 5 : 11 van de 
Algemene wet bestuursrecht, aangewezen voor het houden van toezicht op de 
naleving van het bepaa lde bij of krachtens de wettelijke voorsch riften waarvan het 
toezicht op de naleving is opgedragen aan de NVWA, bericht u het volgende : 

Naar aanleiding van regu lier toezicht bevond ik m ij te : 

Locatie : 
Naam 
Adres 
Postcode Plaats 
Erkenningsnummer 
Soort bedrijf 

Bevinding(en) : 

:-: Slachthuis 

Datum en tij dstip van de bevinding: 10 mei 2021 omstreeks 11 :00 uur. 

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

heer■••••• functie : medewerker. 

Tij dens mijn inspectie bevond ik mij in de koelcel van het bovengenoemde 
slachthuis om de post mortem keuring van runderka rkassen uit te voeren . 

Ik zag daar dat runderkarkas met nummer (fotol) bezoedeld was. 
Het karkas was van een noodslachting dus dit betrof een uitgestelde keuring (zie 
verklaring voor noodslachting) . De bezoedeling was op de buik (foto 2), de rug 
(foto 3) en de bekken (foto 4) aangetroffen, dus op drie plekken op hetzelfde 
karkas. Gelet op de kleur en consistentie van het materiaa l heb ik geconstateerd 
dat dit mest was. Vervolgens is de bezoedeling door een medewerker van het 
slachthuis verwijderd en is het karkas goedgekeurd voor humane consumptie (zie 
VOS lijst) . 

Tij dens mijn uitgestelde keuring na afloop van het slachtproces zag ik dat het 
karkas zichtbaar met mest verontreinigd was. De zichtbare verontreiniging werd 
niet onmiddellijk verwij derd door bijsnijden of door een andere behandeling met 
een gelijkwaardig effect. 

Hieruit bleek mij dat werd gehandeld in strijd met het bepaa lde in bijlage III, 
sectie I, hoofdstuk IV, onder 7 en 10 van Verordening (EG) 853/ 2004 juncto 
artikel 3 lid 1 van deze verordening hetgeen een overtreding is van het bepaa lde 
in artikel 2.4 lid 1 onder d van de Regeling dier lijke producten juncto artikel 6.2 lid 
1 van de Wet dieren. 

doe. 12 
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Deze bevindingen worden 

Overtreder : 
Naam 
Ad res 
Postcode Plaats 
KvK nummer 
Soort bedrijf : Slachthuis 

Ik bracht de heer als manager van 

aangerekend. 

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

Ik heb naar waarheid dit rapport van bevindingen opgemaakt, gedagtekend en 
ondertekend domicilie kiezend te■■■■ op 19 mei 2021. 

Toezichthouder---

Bij lagen : 
VOS lijst 
Verklaring voor Noodslachting 
4 foto's. De foto's zijn digitaal genomen. De foto's zijn niet bewerkt maar kunnen 
in grootte aangepast zijn . 

Bij lagen bij BR 
165956 131284 

doe. 12 
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Van: -Cc: 
Onderwerp: 
Dat um: 

Overtreding 

kpnmail ol" 
ier 

vrijdag 11 juni 2021 19 :44: 13 

Geachte mevrouw/mijnheer, 

Hierbij informeer ik u dat er een overtreding is geconstateerd door mij op 11-06-2021 om 10.30 
bij Slachthuis- te- . 

Het betreft een overtreding ten aanzien van de hygiëne . 

Er wordt een rapport van bevindingen opgemaakt en u krijgt later bericht over de afdoening. 

Hoogachtend, 

Toezichthoudend Dierenarts NVWA 

Team VKE Noord 7 



Uittreksel KvK



���



IBD-nummer: 2021/166490/131560 

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

RAPPORT VAN BEVINDINGEN 

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer _ , toezichthouder 
van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwa liteit als bedoeld in artikel 5 : 11 van de 
Algemene wet bestuursrecht, aangewezen voor het houden van toezicht op de 
naleving van het bepaa lde bij of krachtens de wettelijke voorsch riften waarvan het 
toezicht op de naleving is opgedragen aan de NVWA, bericht u het volgende : 

Deze inspectie heb ik uitgevoerd, vergezeld door collega-inspecteur, tevens 
toezichthouder met toezichthoudernummer _ , bij de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit . 

Naar aanleiding van het regu lier toezicht bevond ik mij te : 

Locatie : 
Naam 
Adres 
Postcode Plaats 
Erkenningsnummer 
Soort bedrijf 

Bevinding(en) : 

:-: Slachthuis 

Datum en tij dstip van de bevinding: 11 juni 2021 omstreeks 10 :30 uur. 

In het bedrijf aangesproken en gelegit imeerd aan: de heer 
functie : manager. 

Tij dens mijn inspectie bevond ik mij in de koelcel van het bovengenoemde 
slachthuis om de post mortem keuring uit te voeren van de noodslachtingen. Dit 
betrof een uitgestelde keuring, omdat deze runderen op de dag daarvoor, 
namelijk 10 j uni 2021, geslacht waren. 

Ik zag op een runderkarkas met identificatienummer (zie foto 1), 
aan de binnenzij de van het bekken, bruin materiaa l, met daarin plantaardige 
vezels (zie foto's 2 en 3) . I k stelde vast dat dit mest was . Ik zag op een tweede 
runderkarkas met identificatienummer••••• (zie foto 4 ) mest verspreid 
op de schouder en de nek (zie foto's 5 en 6) . Ik zag op een derde ka rkas mest op 
de achterpoot (zie foto's 7 en 8). De bevindingen heeft de tweede toezichthouder 
ook bevestigd. 

Nadat ik de heer 
gesneden. 

op de bezoedelingen had gewezen heeft hij deze weg 
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Tijdens mijn uitgestelde keuring na afloop van het slachtproces zag ik dat de 

karkassen zichtbaar met mest verontreinigd waren. De zichtbare 

verontreinigingen werden niet onmiddellijk verwijderd door bijsnijden of door een 

andere behandeling met een gelijkwaardig effect. 

 

Hieruit bleek mij dat werd gehandeld in strijd met het bepaalde in bijlage III, 

sectie I, hoofdstuk IV onder 7 en 10 van Verordening (EG) 853/2004 juncto artikel 

3 lid 1 van deze verordening, hetgeen een overtreding is van het bepaalde in 

artikel 2.4 lid 1 onder d van de Regeling dierlijke producten juncto artikel 6.2 lid 1 

van de Wet dieren. 

 

Deze bevindingen worden   aangerekend. 

 

Overtreder: 

Naam               :   

Adres     :  

Postcode Plaats :   

KvK nummer  :  

Soort bedrijf  : Slachthuis 

 

Ik bracht de heer  als manager van   

van mijn bevindingen op de hoogte en zegde ter zake een rapport van 

bevindingen aan. 

 

Mijn bevindingen en de aanzegging van het rapport van bevindingen heb ik 

bevestigd middels een e-mail aan @kpnmail.nl' (zie Aanzegging 

rapport van bevindingen per e-mail). 

 

Verhoor: 

Datum van het verhoor: 11 juni 2021. 

 

Identiteitsgegevens van de gehoorde persoon: 

Naam                 :  

Voornamen         :  

Functie                : Manager  

 

De gehoorde persoon is bij mij bekend, maar de gegevens zijn niet geverifieerd.   

  

Ik bracht de mij bekende heer  als manager van  

 van mijn bevindingen op de hoogte en deelde hem mede dat de 

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit naar aanleiding hiervan een 

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

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

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

zoveel mogelijk weergegeven in zijn eigen woorden, het volgende: 

 

''Geen verklaring.'' 
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Ik heb naar waarheid dit rapport van bevindingen opgemaakt, gedagtekend en 
ondertekend domicilie kiezend te•••■ op 25 oktober 2021. 

Toezichthouder -

Toezichthouder -

Bij lagen : 
- 8 foto's. De foto's zij n digitaa l genomen. De foto's zijn niet bewerkt maar 

kunnen in grootte aangepast zijn. 
- Aanzegging rapport van bevindingen per e-mail. 

Bij lagen bij BR 
166490 131560 

doe. 14 
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IBD-nummer: 2021/166645/131621 

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

RAPPORT VAN BEVINDINGEN 

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer - toezichthouder 
van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als bedoeld in artikel 5 : 11 van de 
Algemene wet bestuursrecht, aangewezen voor het houden van toezicht op de 
naleving van het bepaa lde bij of krachtens de wettelijke voorsch riften waarvan het 
toezicht op de naleving is opgedragen aan de NVWA, bericht u het volgende : 

Naar aanleiding van regu lier toezicht bevond ik m ij te : 

Locatie : 
Naam 
Adres 
Postcode Plaats 
Erkenningsnummer 
Soort bedrijf 

Bevinding(en) : 

:-: Slachthuis 

Datum en tij dstip van de bevinding: 22 juni 2021 omstreeks 10 :30 uur. 

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

Tij dens mijn inspectie bevond ik mij in de koelcel van het slachthuis om de post 
mortem keu ring uit te voeren van de noodslachtingen. Dit betrof een uitgestelde 
keu ring. 

Ik zag op een runderkarkas met oornummer (zie foto 1), aan de 
binnenzijde van de dij, donker bruin materiaal met daarin plantaardige vezels (zie 
foto's 2 en 3) . Gelet op de kleu r en consistentie van het materiaa l stelde ik vast 
dat dit mest was. Vervolgens is de bezoedeling door een medewerker van het 
slachthuis verwijderd en is het karkas goedgekeurd voor humane consumptie (zie 
VOS lijst·--). 

Tij dens mijn uitgestelde keuring na afloop van het slachtproces zag ik dat het 
karkas zichtbaar met mest verontreinigd was. Zichtba re verontreinigingen werden 
niet onmiddellijk verwij derd door bijsnijden of door een andere behandeling met 
een gelijkwaardig effect. 

Hieruit bleek mij dat werd gehandeld in strijd met het bepaa lde in bijlage III, 
sectie I, hoofdstuk IV onder 7 en 10 van Verordening (EG) 853/2004 juncto artikel 
3 lid 1 van deze verordening, hetgeen een overtreding is van het bepaalde in 
artikel 2.4 lid 1 onder d van de Regeling dierl ijke producten juncto artikel 6.2 lid 1 
van de Wet dieren. 

Deze bevindingen worden aangerekend. 

doe. 16 
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Overtreder : 
Naam 
Adres 
Postcode Plaats 
KvK nummer 
Soort bedrijf : Slachthuis 

Ik bracht de heer , als manager van 
van mijn bevindingen op de hoogte en zegde ter zake een rapport van 
bevindingen aan. 

Ik heb naar waarheid dit rapport van bevindingen opgemaakt, gedagtekend en 
ondertekend domicilie kiezend te■■■■ op 8 juli 2021. 

Bij lagen : 
- VOS lijst 1172275 
- 3 foto's. De foto's zij n digitaa l genomen. De foto's zijn niet bewerkt maar 

kunnen in grootte aangepast zijn. 

Bijlage(n) b ij BR 
166645 131621 
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Verslag 4-ogen toezicht  

AM keuring slachthuizen 

door combiteam 
 
Naam combiteam 
medewerker: 
 

 
 

 
Datum: 
 

 
11 juni 2021 

 
Bezochte locatie: 
 

 
Slachthuis  

 
Teamgebied: 
 

 
VKE N 2 

 
 
 

Op moment van controle waren er reeds 11 runderen aangevoerd. 
Aangevoerd op donderdagmiddag en begin van donderdagavond. De 
dieren in de stal hadden de beschikking over drinkwater en voeder (hooi) 
Opmerking gemaakt over de aanwezige baalhooi, deze baal was zwaar 
beschimmeld omdat deze reeds langere periode in de natte stal lag. 
 
Aanvoer 14 varkens. 1 varken opgelopen buik, achterblijver. Wel 
transportwaardig maar GTS. 
 

 
Bevindingen 
dierenwelzijn: 
 

 
Nee. 
 
 

 
Bevindingen  
AM Keuring: 
 

 
1 varken GTS wegens opgelopen buik, achterblijver. 

 
Bevindingen  
overige: 
 

 
Opmerking m.b.t. de reeds aanwezige runderen. Het betrof hier enkele 
runderen van matige kwaliteit.  

 
Verslag 
 
 

 
gearchiveerd op map t schijf : Ja. 
 
gemeld via mail aan dierenarts die de AM keuring heeft uitgevoerd? Ja. 
 
Naam:  
 
gemeld aan betreffende teamleider? Ja. 
 
Naam: . 
 
gemeld aan de bedrijvenbeheerder van het betreffende slachthuis? Ja. 
 
Naam:  
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Vragen om achteraf een totaal analyse te kunnen maken. 

 

 A )Zijn er door jou of door de aanwezige AM dierenarts dieren aangetroffen, die: 

 
niet transportwaardig 
waren, maar toch zijn 
aangeboden voor de 
AM keuring. 
 

 
Nee 
 
Hoeveel: NVT 

 
geen toestemming tot 
slacht hebben 
gekregen. 
 

 
JA 
 
Hoeveel: 1 varken GTS wegens opgelopen buik, achterblijver. 

 

B) Is er een interventie gepleegd door de AM dierenarts? 

Nee  
RvB = NVT 
 

  
Waarschuwing = NVT 
 

 

C) gemaakte inzet uren door combi-lid. Exclusief reistijd 

 
Inzet uren: 
 
 

 
3 uren. 
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Bedrij fsoverleg 
T.a.v . de heerl · -

Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit 

agenda Overleg BB NVWA met Bedrijf 

Omschrij ving 

Vergaderdatum en -tijd 

Vergaderplaats 

Aanwezig 

1. Opening 

Bedrij fsoverleg 

8 juni 2021, 11 :00 

2. Vaststelling agenda. 

3. Camera Toezicht (aanpassingen en uitbreiding) afspraken gemaakt met - · 4. Stand van zaken toezicht NVWA afgelopen weken : 
a. Steri lisatoren 
b. Condens in slachtha l en koelcel, 
c. Transport waardige dieren 
d . Hygiënisch werken 

5. Transportvergunning 

6. Certificaten 

7. Wat verder ter tafel komt. 

8. Sluiting. 

doe. 19.3. 

directie Keuren 
divisie Veterinair & import 

afdeling Veterinai re keuring & 

exportcertificering noord 
catharij nesingel 59 
3511 GG Utrecht 
Postbus 43 006 
3540 AA Utrecht 
www.nvwa.nl 

Contactpersoon 

T 088~ 

M06-
F 088 223 33 34 

@nvwa.nl 

Datum 
31 meii 2021 

Projectnaam 
Bedrijvenbeheer 

Onze referentie • Behandeld door 

Bij lagen 
1 



1

Van:
Verzonden: maandag 9 augustus 2021 11:23
Aan:
CC:
Onderwerp: Analyserapport -  
Bijlagen: 87227901.pdf; Rapportage 87227901-P3 Incidin 05 - Slachthuis pdf

Hallo, 
 
Hierbij stuur ik jullie het analyserapport van het onderzoek naar het quats gehalte in de gebruiksoplossing 
gebruikt voor desinfectie. De gebruiksoplossing uit de spuitlans voldoet. De concentratie wijkt minder dan 200% 
af van de te verwachten concentratie voor de bovengrens waarvoor geen actie nodig is. 
 
Tevens voeg ik het monsterrelaas formulier toe. 
 
Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van het onderzoek dan hoor ik dat graag. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

 
Wetenschappelijk Medewerker 
 
 

 
……………………………………………………………………………………………………. 
Directie Handhaven 
Divisie Laboratoria 
Afdeling Laboratorium Productveiligheid 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
Paterswoldseweg 1  |  9726BA  |  Groningen 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
T 088 223 23 42 

@nvwa.nl 
http://www.nvwa.nl 
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N ede rla ndse Voedsel- en 
W a renautoriteit 
Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit 

Postbus 4 3006, 
3540 AA Utrecht 
Tel: 088-2233333 
Fax: 088-2233334 

VKEN/VKEZ-team* : VKE N2 
Teamleider 
Ambtenaar NVWA 

doe. 19.4.1. 

Monsterrelaas 
ONTSM ETTINGSMIDDELMONSTER 

• LVKS_LPKS2171 Erkende R&O-plaatsen 
* LPtf'.5 lià:ilSH?i!l Cemgistro@ el$ R:&~ aot;scn 
• -0' 1 ~ LPl(5 217 ~ 'iA '(Q w:di:ge R ~ I awe A 

Controle nummer : 
87227901 

Controle datum 
Laboratoriumrapport nr.: / / 
Behorende bij boeterapport nr: 

(niet invu llen controle-ambtenaar) 
letter: nummer: 
ontvangen (datum): 

Op f>7t<.af\ dag, ;t J/ 2021, omstreeks t > 'S uur en later heb ik, ambtenaar 
van de Nederlands~ Voedsel - en Warenautoriteit tevens toezichthouder als bedoeld in artikel 5: 11 van de 
Algemene Wet Bestuursrecht, op zorgvuldige wij ze een monster in tweevoud genomen van een 
ONTSMETTINGSMIDDEL, 

Naam gecontroleerde 
Adres 
woonplaats 
Erkennin snummer* 
Naam ontsmettingsmiddel: 

Toelating nummer: tOûJ 'A- /V 
Monster(s) genomen uit: ( L~~) 
De hoeveelheid monstermateriaal tîn elke 
monsterver akkin bedraa t ca . 250 ml. 

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

Monster 

Contramonster : 

: J 3> Á. O?- <:>- b 

'f J {J/) ?t 85""f 

Op t?'l a tM:lag ;l6- .7: - 2021 is het monster naar het Chemisch en Microbiologisch Productveiligheid 
Laboratorium van äe NVWA in Gron ingen getransporteerd, met het verzoek het monster te 
onderzoeken op de aanwezigheid en concentratie/dosering van: 

* werkzame stoffen. 

Hiervan heb ik dit laboratoriumrapport op ambtsbelofte opgemaakt, te 
i6 -f -2021. 

De ambtenaar van de Nederlandse voedsel - en Warenautoriteit, 

Verzoek de uitslag te zenden aan: 
BedrijveobPbi:>.Pct.;IP_i;_\IJ(.FI\J divisie V&I. 
Naam: 

1 Formulier behorend bij voorschrift MON0 l -16 

• Doorhalen hetgeen niet van toepassing is 

@nvwa.nl 

op 



Aan: 

Monstergegevens 
Product 
Inspectie locatie 

Erkenningsnummer 
Codering monster 
Codering contramonster 
Desinfectiemiddel 
Toelatingsnummer 

doe. 19.4.2. 

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

Analyserapport 

NVWA 
Afdeling Veterinaire Keuring & 
Exportcertificering (Noord) 
Catharijnesingel 59 
3511 GG Utrecht 
Nederland 

: Desinfectiemiddel 
: [~ -----.---- @~in~s;:,.::c;:..:h.::::.ot:;::e~d 

: 41002854 
: P3 Incid in OS 
: 10072 N 

Divisie Laboratorium 
Laboratorium productvelllgheld, 
chemisch en mlcroblologlsch 

Paterswoldseweg l 
9726 BA Groningen 
PO Box 465 
9700 AL Groningen 
www.nvwa.nl 

Contact 
I ng. D,J. Schakel 

T +31 (0)88 223 ~ 
lj.J1schake~ nvwa.nl 

Datum analyserapport 

9 augustus 2021 

Rapport code 

LDD21116- 87227901 

Opmerking : alle bovenstaande monsterinfo zoals aangeleverd door de opdrachtgever. 

NVWA monsternummer(s) 

Datum ontvangst monster 
Datum analyse gestart 
Datum analyse afgerond 

Methode 

: 87227901 

: 27-07-2021 
: 29-07-2021 
: 02-08-2021 

Determination of quaternary ammonium compounds in disinfection solutions using a quadropole 
UPLC-MS-MS (CHE01-WV434), 

Resultaten 

NVWA code 

87227901 

Beoordeling 

[ Monsteromschrijving 

Desinfectiemiddel, gebruiksoplossing P3 
Incidin 05, spuitlans mengmonster 

Gehalte Quats 
(% w/w) 

0.071 

Gelet op het gehalte van quaternaire ammonium verbindingen en de te verwachten concentratie 
volgens de door het CTBG voorgeschreven gebruiksvoorwaarden, 0.033% met een bovengrens van 
0.038%, voldoet het monster wd. rekening houdend met de voor de bepaling geldende 
meetonzekerheid. De concentratie wijkt mjnder dan 200% af van de te verwachten concentratie 
voor de bovengrens. 

Rapport code 
LDD21116-87227901 
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Opmerkingen 

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

doe. 19.4.2. 

Monstername is niet uitgevoerd door het laboratorium. Resultaten zijn alleen van toepassing op het 
monster zoals aangeleverd op het laboratorium. Dit rapport mag niet gedeeltelijk zonder 
toestemming van het laboratorium worden gereproduceerd. De meetonzekerheid van de analyse 
kan op aanvraag verstrekt worden. 

Rapport uitgeven/goedgekeurd door 

Groningen, 09-08- 2021 

Floris Kluivingh 
~~- 2021.08.09 

Operationeel manager 

Rapport code 
LDD21116-87227901 

10:52:40 +02'00' 
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Van:
Verzonden: maandag 3 mei 2021 10:34
Aan: @kpnmail.nl'
CC:
Onderwerp: Afspraken cameratoezicht T.a.v. 

Beste , 
 
N.a.v. van het cameratoezicht afgelopen vrijdag koppel in de besproken punten per mail aan je terug. 
 

1. Camera doden omhoog plaatsen zodat alle handelingen in beeld zijn. 
2. Opslag alle beelden vergroten naar 28 dagen. 
3. Camera lossen en gedeelte van drijven laten opnemen. Nu alleen live beelden. 
4. Varkens slachten niet in beeld. Eventuele alternatief graag bespreken met . 

 
 is ook op de hoogte van bovengenoemde punten. Ik vertrouw er op dat de punten worden 

opgepakt en tijdens de volgende inspectie zijn opgelost.  
 
Volgende inspectie cameratoezicht is op vrijdag 28 mei om 12:00 uur. 
 
Ter info en terugkoppeling.  
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
Inspecteur/Medewerker Toezicht 
Team 02 VKE Noord 
........................................................................ 
Directie Keuren 
Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit 
Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht 
Postbus 43006, 3540 AA Utrecht 
........................................................................ 

@nvwa.nl 
www.nvwa.nl 
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Buitenterrein: 

- Opslag DBP behoort in lekdichte en afgesloten recipiënten met juiste categorie aanduiding. 

 

Stalling 

- De vloer van de varkensstal is te glad, met name voor dieren die extra zorg nodig hebben 
- Putje in dodingshok heeft een los rooster, waardoor gevaar voor de dieren ontstaat. 
-  

 

Bedwelmen en doden: 

- Beschikt iedereen over de juiste certificaten? 
- Voldoet de elektrische bedwelming aan de huidige wetgeving? 

 

Slachthygiëne: 

- Algemeen: 
o Grote twijfel of de medewerkers voldoende zijn opgeleid in hygiënisch werken 
o Geen duidelijke scheiding in vuil en schoon deel 
o Medewerkers vuile slachthal lopen veel door schone deel 
o Veel achterstallig onderhoud, roestvorming, daardoor is niet goed schoon te maken 
o Bij takels, lieren, en op andere plekken: openingen door plafond naar boven, Wat is 

daar, hoe schoon is het daar? Open verbinding, dus onderdeel van slachthal 
o Door het hele slachthuis zijn roest, condens, schimmel en alg aan te treffen 
o Door het hele slachthuis achterstallig onderhoud, bv. afbladderende verf, kapotte 

tegels 
o Op meerdere plekken achterstallig in schoonmaak 

 
- Specifieke waarnemingen 

o Uiers: 
 Worden op de grond gelegd 
 Meerdere op de grond, waardoor tracering onmogelijk 
 Onthuidtafel smerig bij aanvang. 
 Onthuidtafel wordt niet tussendoor gereinigd 

 
o Maagdarmpakketten 

 Worden op de grond gelegd 
 Meerdere op de grond, waardoor tracering onmogelijk 

 
o Bij de burrie worden de messen niet regelmatig en onvoldoende vaak 

gesteriliseerd.  
 Wanneer door de huid wordt gesneden moet daarna het mes worden 

gesteriliseerd (of zo verder worden gesneden dat het deel van het mes dat 
de buitenkant van de huid heeft geraakt niet met vlees in aanraking komt 

o Tijdens het optakelen vanaf de burrie raakt de nek geregeld de grond 
 

o Stokken waarmee haken worden opgehangen of begeleid zijn niet gesteriliseerd, 
maar raken wel het onthuide karkas 
 

o Regelmatig worden vuile haken aangetroffen. 
 

o Condens aan en boven de baan, o.a. met name rond de locatie van onthuiden  
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o Onthuide karkassen worden door medewerkers met vuile kleding doorgeduwd 
 

o De hakuitzetter valt van grote hoogte naar beneden. veiligheidsrisico voor (NVWA-
medewerkers))   
 

o Bij het uithalen liggen de voorpoten in de kruiwagen (dit betreft een groter deel 
dan de delen die in zakjes zijn ingepakt) 

o Karkassen raken bordes 
o Condens aan en boven de baan, o.a. met name rond de locatie vlak voor en in de 

koelcel. In de koelcel ook aan de verdampers en het plafond. 
o Algvorming in de koelcel 
o Shag draaien in slachthal 
o Varkens op schraptafels worden bezoedeld door damp en/of water uit de broeibak 

en/of een varken dat uit de broeibak komt 
 

 

Keuringsomstandigheden 

- Inline keuring (noodslachtingen en regulier) 
o Er wordt geen 1,5 meter afstand tot KDS-medewerker gehouden 
o Maagdarmpakket wordt verwerkt voordat de keuring afgerond is 
o Tracering uiers onbetrouwbaar 

- De keuringslokatie voor de varkens heeft te weinig verlichting.  
- Maagdarmpakketten en organen worden niet bewaard tot het einde van de keuring. 

 

Overige bedrijfsruimtes 

- Condensvorming 
- Smerige apparatuur 

o Vacuümeermachine? 
- Opslag van vlees behoort hygiënisch te zijn. 
- Wisselkettingen veel oud vuil 

 
- Hoe vindt de tracering plaats? 

 
 

Overige waarneming 

- Het putje op de plek waar de slachthal binnen gegaan wordt heeft een losliggend rooster. 
Wanneer hier op gelopen wordt kan deze omklappen waardoor men met de voet in de put 
kan glijden en vallen. (zeer groot veiligheidsrisico voor (NVWA-)medewerkers)  
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verslag 
Omschrij ving 

Vergaderplaats 

Bedrij fsoverleg 

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

Overleg bedrij venbeheerder met aanspreekpunt 
van het■- bedrijf . 

doe. 20.4. 

directie Keuren 
divisie Veterinair & import 

afdeling Veterinaire keuring & 

exportcertificering noord 
catharijnesingel 59 
3511 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 
www.nvwa.nl 

Contactpersoon 

T 088 223 33 33 
M 06 
F 088 223 33 34 

@nvwa.nl 

Dat um 
28 april 2021 

Proj ect naam 
Bedrij venbeheer VKE Noord 2 

Dat um vaststelling 
16 april 2021 

Pagina 1 van 3 
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directie Keuren 
divisie Veterinair & import  

Datum 
28 april 2021 

Tijdens het overleg is er stil gestaan bij de 0 meting van het   en de 
verschillende omissies die zijn vastgesteld.  
 
Transportvergunning: 

  is niet in het bezit van een transport vergunning. In de 
week van 19 april 2021 gaat hij cursus S 90 aanvragen. De verwachting is dat de 
vergunning in de eerste week van mei 2021 in orde is.  
 
Transportwaardige dieren: 
Met  is besproken dat er de komende weken extra aandacht wordt besteed aan 
de transportwaardige hij van aangevoerde dieren. Dit is een thema waarbij het 
dierwelzijn vraagstuk centraal staat.  geeft aan dat er nog al eens een verschil 
van inzicht is tussen de Toezichthoudende Dierenarts (TDA) en de controleur van 
het bedrijf. De  geeft aan dat dierwelzijn een belangrijk issue is dat er extra 
gecontroleerd wordt op dit vraagstuk. Hier is een 0 optie van toepassing en ook 
vanuit het departement en de 2e kamer is hiervoor veel aandacht.  
 
Sterilisatoren 
De sterilisatoren dienen voor de aanvang van het slachtproces op temperatuur te 
zijn. De TDA zal veelal  vooraf een controle uitvoeren of de sterilisator op 
temperatuur is. 82 graden is de norm en hier kan niet vanaf geweken worden. 
Ook tijdens het slachten zal er meerdere keren gecheckt worden of de tempartuur 
nog steeds op orde is. Extra aandacht voor de karkaszaag dat deze ook op tijd na 
een vuil dier wordt ontsmet en de temperatuur van de sterilisator op orde is.  
 
Condens 
In de slachthal en de koelcellen mag geen condens aanwezig zijn. De norm is nul. 
Op tijd moppen is de enige manier om hier iets aan te doen. Actief vanuit het 
bedrijf hierop toezien en de direct actie op ondernemen. Voortdurend checken 
tijdens het slachtproces is noodzakelijk. 
 
Hygiënisch werken: 
De uiers worden op een tafel gelegd die niet tussentijds wordt schoon gemaakt. 
Na ieder uiers de tafel goed schoon maken en dan pas kan er een ander uier erop 
worden neergelegd.  
 
Certificaten 

 vraagt of alle medewerkers in het bezit zijn van een certificaat om in een 
slachthuis te mogen werken.  geeft aan dat dit nog niet het geval is. 
Afgesproken wordt dat dit zo snel mogelijk in orde wordt gemaakt. (NB: De 
volgende keer graag een overzicht welke medewerkers in het bezit zijn van een 
certificaat en wie nog opgeleid moet worden en of iedereen in tussentijd is 
aangemeld bij het SVO.  
 
Onderhoud gebouwen. 
Tijdens het volgende overleg bespreken wij de staat van onderhoud en de 
gebreken aan de verschillende gebouwen.  
 
 

doc. 20.4.

■-

-
■ 

■ 
■ 

■ 
■ 



 
 

  

 
 

 Pagina 3 van 3 
 

directie Keuren 
divisie Veterinair & import  

Datum 
28 april 2021 Arbo maatregelen 

 geeft aan dat het gebruik van de kruiwagen bij het doorzagen van het karkas 
onverantwoord is en gevaar oplevert voor de medewerkers van het . Ook het 
laten vallen van de stang die het karkas uit elkaar duwt en is groot risico voor de 
medewerkers van het ,  en de NVWA. De stang moet op tijd worden 
verwijderd en niet ongecontroleerd op de grond vallen met het risico dat hij 
iemand raakt.  spreekt met  af dat de stang op tijd wordt verwijderd door de 
slachthuismedewerkers.  
 
De volgende keer worden de overige punten van de 0 meting besproken.  
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verslag 
Omschrij ving 

Vergaderplaats 

Aanwezig 

Cameratoezicht: 

Bedrij fsoverleg 

Regulier overleg 

■-

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

Besproken dat cameratoezicht nog niet voldoet aan de eisen voor permanent 
toezicht. De opgenomen beelden moeten 28 dagen bewaard b l ijven .■ geeft aan 
dat hij in overleg is met een bedrijf om dit aan te passen. De beelden worden nu 
25 dagen bewaard .■ krij gt binnenkort een brief met betrekking tot de zaken die 
nog moeten gebeuren. 

Transportvergunning: 
Erkenning is aangevraagd. Dit proces loopt. 

Certificering medewerkers : 
Met■ besproken dat alle medewerkers gecertificeerd moeten zijn. Medewerkers 
kunnen worden aangemeld bij het SVO voor een cu rsus om het certificaat te 
halen . Door de Corona is dit niet stil komen te liggen. Iedere 3 maanden worden 
er examens afgelegd.■ geeft aan dat één medewerker verstandelijk beperkt is. 
■ spreekt met■ af dat deze medewerker tot 1 januari 2022 de t ij d krijgt om de 
opleiding te halen. Wel moet hij nu op korte termijn worden opgegeven bij het 
SVO voor het volgen van een cursus. De volgende keer worden de overige 
certificaten van de medewerkers van het slachthuis overlegt. 

Slachtdagen: 
■ geeft aan dat vrijdag de vast Slachtdag gaat worden . Bij hoge uitzondering zal 
er en aanvraag voor de dinsdag worden gedaan. 

Slachtproces: 
De■ geeft aan dat hij nog steeds signa len krijgt dat het slachtproces niet goed 
loopt. Ook zijn er de afgelopen weken weer meerdere Rapporten van Bevindingen 
opgemaakt die op het slachtproces van toepassing zijn. De■ geeft met klem aan 
dat er de komende t ij d zichtbare verbeteringen zichtbaar moeten zijn . OP deze 

doe. 20.5. 

di rectie Keuren 
divisie Veterinair & import 

afdeling Veterinai re keuring & 

exportcertificering noord 
catharij nesingel 59 
3511 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 
www.nvwa.nl 

Contactpersoon 

T 088 223 33 33 
M 06 
F 088 223 33 34 

@nvwa.nl 

Datum 
20 juni 2021 

Proj ect naam 
Bedrijvenbeheer 
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directie Keuren 
divisie Veterinair & import  

Datum 
20 juni 2021 wijze kan het niet. In het volgende overleg wordt de balans opgemaakt hoe het 

gaat met deze verbeteringen.  
 
Vakantie 

 geeft aan dat hij met vakantie is van 7 juli t/m 17 juli 2021. Tijdens deze 
periode zal  hem waarnemen. De  zal dit communiceren binnen het 
VKE-team N2.  
 
Volgend overleg: 
Het volgende bedrijfsoverleg is gepland op 23 juli 2021, om 11.00 uur.  
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Bij lage 3 bij K-VKE-UTH-ID01 v2 

Periode 1 

opgemaakt per: 

periode van 

periode tot 

naam bedrijf 

straat + huisnummer 

postcode 

woonplaats 

pc&woonplaats 

KvK nummer 

Erkenningsnummer (EG) 

Telefoonnummer bedrijf 

Slachtdieren (slachtdagen) 

Slachttijden basisrooster 

Slachtsnelheid 

Noodslachtingen? 

R&O protocol (datum) 

Erkenningen en certificaten 

Eigenaar/ Directie 

Gesprekspartner NVWA + (functie) 

Welzijnsfunctionaris 

Levende aanvoer oorsprong: 

Transport levende aanvoer: 

Verantwoordelijk team: 
Verantwoordelijke teamleider : 

Bedrijvenbeheerder: 

STOA: 

UTH ondersteuner: 

Ondersteuner IMT-er: 

KDS: 

Maatwerkafspraken 
diensten 

#1 

#2 

#3 

#4 

#5 

# clusterleden 

# diensten volgens het actuele basisrooster 

doe. 23.1. 

31-3-2021 laatste bewerking 

1-1-2021 

30-4-2021 

L 1 
1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 
Divers 

08.30/09.30,09.00/10.00 AM 09.30/13.00, 

Navraag doen 

Ja. 

Navraag doen 

111Erkenning levensmiddelen: productie-inr 

separatorvlees 
IDl~ -1, ...,nni - - 1-• ·- ·..1..1"1-- - .. 1,.,..1..~i.. .. ;., .. _ 

Dhr en mevr 1 

1 
Navraag doen 

Divers 

Divers 

NVWA KE VD Tm 02 VKE Noord 

Il 1 
1 

1 

1 
1 

1 KDS 06-12 

Navraag doen 

van tot 

08.30 09.30 AM 
09.30 13.00 PM 
09.00 10.00 AM 
10.00 16.00 PM 



doe. 23.1. 

Bezetting basis rooster 

# diensten in deze periode: 

Totaal werkelijk 

Type lijst # uitgevoerd 
Voldoet corr. Planning 

niet Maatregel 
RvB 

CL 

AM > 10 GVE RV 16 2 1 nvt 

AL Audit Systeemtoezicht 1 



doe. 23.1. 

SI W inkel/Kantine 1 
AL RenO plaat sen SP 1 

CL Dierlijke bijproducten RV 6 
CL Hygienisch werken / fecale bez 3 4 4 14 

CL PM keuring RV 2 6 
CL RenO veevervoermiddelen 3 

CL Traceerbaarheid RV 4 
CLVMC RV 1 

CL WZ aanvoer en onderbrengen 1 4 
CL WZ bedwelmen en doden 1 5 
SI DBP Oorsprongbedrijf 1 

SI Erkenningverl. en onderhoud 1 
SI Gehakt, vleesb, separatorvl. 1 
SI Uit snij derijen 1 
SI Verificat ie lenR 1 

SI WZ doden van dieren 1 
CL Heterdaad SP 7 11 2 

Eindtotaal 30 4 17 3 52 

Type lijst Opmerkingen / bevindingen bij analyse 1 
AM-lijst > 10 GVE AM < 10 GVE RV 

CL Dierlijke bijproducten RV 

CL Diertransport t actisch 

CL Hygienisch werken / fecale bez 22-01-2021: herinspect ie. Levende slachtd 

CL PM keuring RV 

CL RenO veevervoermiddelen 

CL Traceerbaarheid RV 

CLVMC RV 

CL WZ aanvoer en onderbrengen 

CL WZ bedwelmen en doden 

CL Slachthal operationeel 

CL Stal operationeel 

CL Heterdaad SP 06-01-2021: 

SI Erkenningverl. en onderhoud 

Plannen wat gaan we doen in deze periode 1 
Afspraak#l Sterilisator (temparatuur en gebruik mess1 

Afspraak#2 Feca le bezoedeling (st eekproef N 1 op 10 c 

Afspraak#3 Hygiëne (Handenwassen, Kleding. Werken 

Afspraak#4 

Afspraak#S 

Afspraak#6 

Doen hoe gaan we het aanpakken in deze perid 

Aanpak #l Communicatie verloopt normaal. Geen ge: 

Aanpak #2 TOA st art bij aanvang t oezicht met een chE 

Aanpak #3 Let op de bandsnelheid of karkassen elkaa 

Aanpak #4 Aandacht bij het doden of karkassen elkaa 



doe. 23.1. 

ranpak #S 
Aanpak #6 

Controleren Bereikte resultaten, wat is er van terechtl 

check #l 

check #2 

check #3 

check #4 

check #S 

check #6 

Actualiseren Wat nemen we mee naar de volgende pel 

afspraak volgende periode #1 

afspraak volgende periode #2 

afspraak volgende periode #3 

afspraak volgende periode #4 

afspraak volgende periode #5 

afspraak volgende periode #6 

afspraak volgende periode #7 

afspraak volgende periode #8 

afspraak volgende periode #9 

afspraak volgende periode #10 

Longlist 1 
Longlist# l Opslag DBP in lekke en niet afgesloten ree 

Longlist#2 Condens in slachtha l en koelcellen 

Longlist#3 Uiers worden op vui le t afellonthuid, pense 

Longlist#4 Onduidelijke/ geen et ikett ering/t racering 

Actuele informatie en mededelingen 1 
AlenM#l 1 is vast aanspreekpunt 

AlenM#2 1 bemoeit zich niet met het slacht~ 

AlenM#3 Normale communicatie en act ieve opvolgi 

AlenM#4 VKI formulieren moeten volledig woprden 

AlenM#S 4 ogen princi pe 

TAV (datum/ toelichting) 1 
TAV#l 

TAV#2 

TAV#3 

TAV#4 



doe. 23.1. 

straat + huisnummer 

,10.00/16.00 PM Slacht tijden basisrooster 

Slachtsnelheid 

Noodslacht ingen? 

R&O protocol (datum) 

ichting voor Erkenningen en certificaten 

Eigenaar/ Directie 

Gesprekspartner NVWA + (functie) 

Welzijnsfunctionaris 

Levende aanvoer oorsprong: 

Transport levende aanvoer: 

Verant woordelijk t eam: 

Verant woordelijke t eamleider : 

Bedrij venbeheerder: 

-er: 

969114 

van tot 



doe. 23.1. 

# diensten in deze periode: 

#niet 
Voldoet 

Realisatie CL uitgevoerd (T Type lijst # uitgevoerd 
corr. 

niet Maatregel 
RvB 

schijf) 

nvt nvt -lij > V 

CL Dier lijke bijproducten RV 



doe. 23.1. 

CL Diertransport t actisch 

CL Hygienisch werken / fecale bez 

1 CL PM keuring RV 

3 CL RenO veevervoermiddelen 

2 CL Traceerbaarheid RV 

CLVMC RV 

CL WZ aanvoer en onderbrengen 

CL WZ bedwelmen en doden 

1 nvt CL Slachthal operationeel 

1 nvt CL Stal operationeel 

nvt CL Heterdaad SP 

(-) 

8 Eindtotaal 

T 'F ·1j Opmerkingen / bevindingen bij a 

AM-lij st > 10 GVE 

CL Dierlijke bijproducten RV 

CL Diertransport tactisch 

lieren zijn CL Hygienisch werken / fecale bez 

CL PM keuring RV 

CL RenO veevervoermiddelen 

CL Traceerbaarheid RV 

CLVMC RV 

CL WZ aanvoer en onderbrengen 

CL WZ bedwelmen en doden 

CL Slachthal operationeel 

CL Stal operationeel 

CL Heterdaad SP 

(-) 

Planne wat gaa we doe I de..:e penod 

3n) Borstzaag op t ij Afspraak#l 

dieren is acceptabel Afspraak#2 

van vuil naar schoo Afspraak#3 

Afspraak#4 

Afspraak#S 

Afspraak#6 

cie? Doen hoe gaan we het aanpakken in dÈ 

schreeuw en intimi Aanpak#l 

~ck van de sterilisat Aanpak#2 

r raken. Aanpak#3 
r raken . Aanpak#4 



gekomen? 

ipiënten 

m op de grond opge 

>roces 

ng aanwijzingen TO 

ingevuld. 

doe. 23.1. 

Bereikte resultaten, wat is er vari 

lgende periode #10 



doe. 23.1. 

Eigenaar / Directie 

Gesprekspartner NVWA + (functie) 

Welzijnsfunctionaris 

Levende aanvoer oorsprong: 

Transport levende aanvoer: 



doe. 23.1. 

# diensten in deze periode: 

# niet 
Voldoet 

Planning CL Realisatie CL uitgevoerd (T Type lijst # uitgevoerd 
nie t 

schijf) 

nvt nvt nvt -lij > V 

CL Dierlijke bijproducten RV 



doe. 23.1. 

CL Diertransport tactisch 

CL Hygienisch werken/ fecale bez 

CL PM keuring RV 

CL RenO veevervoermiddelen 

CL Traceerbaarheid RV 

CLVMC RV 

CL WZ aanvoer en onderbrengen 

CL WZ bedwelmen en doden 

nvt nvt nvt CL Slachthal operationeel 

nvt nvt nvt CL Stal operationeel 

nvt nvt nvt CL Heterdaad SP 

alyse Opmerkingen / be 

CL Dierlijke bijproducten RV 

CL Diertransport tactisch 

CL Hygienisch werken/ fecale bez 

CL PM keuring RV 

CL RenO veevervoermiddelen 

CL Traceerbaarheid RV 

CLVMC RV 

CL WZ aanvoer en onderbrengen 

CL WZ bedwelmen en doden 

CL Slachthal operationeel 

CL Stal operationeel 

CL Heterdaad SP 

Afspraak #1 

Afspraak #2 

Afspraak #3 

Afspraak #4 

Afspraak #5 

Afspraak #6 

!Ze periode? Doen hoe gaan w e het a1 

Aanpak#l 

Aanpak#2 

Aanpak#3 

Aanpak#4 



doe. 23.1. 

terecht gekomen? Bereikte resultate~ 

afspraak volgende periode #9 

afspraak volgende periode #10 



doe. 23.1. 

Eigenaar / Directie 

Gesprekspartner NVWA + (functie) 

Welzijnsfunctionaris 

Levende aanvoer oorsprong: 

Transport levende aanvoer: 



corr. 
Maatrege l 

#niet 

RvB Planning CL Realisatie CL uitgevoerd (T 

schijf) 

nvt nvt nvt 

doe. 23.1. 

V 



doe. 23.1. 

CL Diertransport tact isch 

CL Hygienisch werken / fecale bez 

CL PM keuring RV 

CL RenO veevervoermiddelen 

CL Traceerbaarheid RV 

CL WZ aanvoer en onderbrengen 

CL WZ bedwelmen en doden 

nvt nvt nvt CL Slachtha l operationeel 

nvt nvt nvt CL Stal operationeel 

nvt nvt nvt CL Heterdaad SP 

indingen bij analyse 

CL Dierlijke bijproducten RV 

CL Diertransport tact isch 

CL Hygienisch werken / fecale bez 

CL PM keuring RV 

CL RenO veevervoermiddelen 

CL Traceerbaarheid RV 

CL WZ aanvoer en onderbrengen 

CL WZ bedwelmen en doden 

CL Slachtha l operationeel 

CL Sta l operationeel 

CL Heterdaad SP 

Afspraak #1 
Afspraak #2 

Afspraak #3 

Afspraak #4 

Afspraak #5 

Afspraak #6 

mpakken in deze periode? Doen 

Aanpak#l 

Aanpak#2 



doe. 23.1. 

1, wat is er van terecht gekomen? 

afspraak volgende periode #9 

afspraak volgende periode #10 



doe. 23.1. 



# uitgevoerd 
Voldoet 

niet 

corr. 
Maatregel 

#niet 

RvB Planning CL Realisatie CL uitgevoerd (T 

schijf) 

nvt nvt nvt 

doe. 23.1. 



doe. 23.1. 

nvt nvt nvt 

nvt nvt nvt 

nvt nvt nvt 

Opmerkingen / bevindingen bij analyse 

hoe gaan we het aanpakken in deze periode? 



doe. 23.1. 

Bereikte resultaten, wat is er van terecht gekomen? 



doe. 23.1. 

Periode 5 

opgemaakt per: 

periode van 

periode tot 

naam bedrijf 

straat + huisnummer 

postcode 

woonplaats 

pc&woonplaats 

KvK nummer 

Erkenningsnummer (EG) 

Telefoonnummer bedrijf 

Slachtdieren (slachtdagen) 

Slachttijden basisrooster 

Slachtsnelheid 

Noodslachtingen? 

R&O protocol (datum) 

Erkenningen en certificaten 

Eigenaar / Directie 

Gesprekspartner NVWA + (functie) 

Welzijnsfunctionaris 

Levende aanvoer oorsprong: 

Transport levende aanvoer: 

Verantwoordelijk team: 

Verantwoordelijke teamleider: 

Bedrijvenbeheerder: 

STOA: 

UTH ondersteuner: 

Ondersteuner IMT-er: 

KDS: 

Maatwerkafspraken 

diensten van tot 

#1 

#2 

#3 

#4 

#5 

# clusterleden 

# diensten volgens het actuele basisrooster 



doe. 23.1. 

# diensten in deze periode: 

Type lijst # uitgevoerd 
Voldoet corr. 

Planning CL Realisatie CL 
niet Maatregel 

RvB 

AM-lijst > 10 GVE nvt nvt 

CL Dierlijke bijproducten RV 



doe. 23.1. 

CL Diertransport t actisch 

CL Hygienisch werken / fecale bez 

CL PM keuring RV 

CL RenO veevervoermiddelen 

CL Traceerbaarheid RV 

CL VMC RV 

CL WZ aanvoer en onderbrengen 

CL WZ bedwelmen en doden 

CL Slachthal operat ioneel nvt nvt 

CL Stal operat ioneel nvt nvt 

CL Heterdaad SP nvt nvt 

(-) 

Eindtotaal 

Type lijst Opmerkingen / bevindingen bij analyse 1 
AM-lijst > 10 GVE 

CL Dierlijke bijproducten RV 

CL Diertransport t actisch 

CL Hygienisch werken / fecale bez 

CL PM keuring RV 

CL RenO veevervoermiddelen 

CL Traceerbaarheid RV 

CL VMC RV 

CL WZ aanvoer en onderbrengen 

CL WZ bedwelmen en doden 

CL Slachthal operat ioneel 

CL Stal operat ioneel 

CL Heterdaad SP 

(-) 

Plannen wat gaan we doen in deze periode 1 
Afspraak#l 

Afspraak#2 

Afspraak#3 

Afspraak#4 

Afspraak#S 

Afspraak#6 

Doen hoe gaan we het aanpakken in deze periode? 1 
Aanpak #l 

Aanpak #2 

Aanpak #3 

Aanpak #4 



doe. 23.1. 

ranpak #S 
Aanpak #6 

Controleren Bereikte resultaten, wat is er van terecht gekomen? 1 
check #l 

check #2 

check #3 

check #4 

check #S 

check #6 

Actualiseren Wat nemen we mee naar de volgende periode? 1 
afspraak volgende periode #1 

afspraak volgende periode #2 

afspraak volgende periode #3 

afspraak volgende periode #4 

afspraak volgende periode #5 

afspraak volgende periode #6 

afspraak volgende periode #7 

afspraak volgende periode #8 

afspraak volgende periode #9 

afspraak volgende periode #10 

Longlist 1 
Longlist# l 

Longlist#2 

Longlist#3 

Longlist#4 

Actuele informatie en mededelingen 1 
AlenM#l 

AlenM#2 

AlenM#3 

AlenM#4 

AlenM#S 

TAV (datum/ toelichting) 1 
TAV#l 

TAV#2 

TAV#3 

TAV#4 



doe. 23.1. 

Eigenaar / Directie 

Gesprekspartner NVWA + (functie) 

Welzijnsfunctionaris 

Levende aanvoer oorsprong: 

Transport levende aanvoer: 



#niet 

uitgevoerd (T 

schijf) 

nvt 

doe. 23.1. 

CO IT. 
# uitgevoerd Voldoet niet RvB 

Maatregel 



doe. 23.1. 

CL Diertransport tactisch 

CL Hygienisch werken/ fecale bez 

CL PM keuring RV 

CL RenO veevervoermiddelen 

CL Traceerbaarheid RV 

CLVMC RV 

CL WZ aanvoer en onderbrengen 

CL WZ bedwelmen en doden 

nvt CL Slachthal operationeel 

nvt CL Stal operationeel 

nvt CL Heterdaad SP 

Opmerkingen / bevindingen bij a 

CL Dierlijke bijproducten RV 

CL Diertransport tactisch 

CL Hygienisch werken/ fecale bez 

CL PM keuring RV 

CL RenO veevervoermiddelen 

CL Traceerbaarheid RV 

CLVMC RV 

CL WZ aanvoer en onderbrengen 

CL WZ bedwelmen en doden 

CL Slachthal operationeel 

CL Stal operationee l 

CL Heterdaad SP 

Afspraak#! 

Afspraak#2 

Afspraak#3 

Afspraak#4 

Afspraak#S 

Afspraak#6 

Doen hoe gaan we het aanpakken in d~ 

Aanpak#l 

Aanpak#2 

Aanpak#3 

Aanpak#4 



doe. 23.1. 

Bereikte resultaten, wat is er van 

afspraak volgende periode #9 
afspraak volgende periode #10 



doe. 23.1. 

straat+ huisnummer 

Slachttijden basisrooster 

Slachtsnelheid 

Noodslachtingen? 

R&O protocol (datum) 

Erkenningen en certificaten 

Eigenaar / Directie 

Gesprekspartner NVWA + (functie) 

Welzijnsfunctionaris 

Levende aanvoer oorsprong: 

Transport levende aanvoer: 

Verantwoordelijk team: 

Verantwoordelijke teamleider: 

Bedrijvenbeheerder: 

er: 

van tot 



#niet 

Planning CL Realisat ie CL uitgevoerd (T 
schijf) 

nvt nvt nvt 

# diensten in deze periode: 

V 

CL Dierl ijke bijproducten RV 

doe. 23.1. 

# uitgevoerd Voldoet niet 



doe. 23.1. 

CL Diertransport tactisch 

CL Hygienisch werken / fecale bez 

CL PM keuring RV 

CL RenO veevervoermiddelen 

CL Traceerbaarheid RV 

CL WZ aanvoer en onderbrengen 

CL WZ bedwelmen en doden 

nvt nvt nvt CL Slachtha l operationeel 

nvt nvt nvt CL Sta l operationeel 

nvt nvt nvt CL Heterdaad SP 

lyse Opmerkingen / bev· 

CL Dierlijke bijproducten RV 

CL Diertransport tactisch 

CL Hygienisch werken / fecale bez 

CL PM keuring RV 

CL RenO veevervoermiddelen 

CL Traceerbaarheid RV 

CL WZ aanvoer en onderbrengen 

CL WZ bedwelmen en doden 

CL Slachtha l operationeel 

CL Sta l operationeel 

CL Heterdaad SP 

Afspraak #1 
Afspraak #2 

Afspraak #3 

Afspraak#4 

Afspraak #5 

Afspraak #6 

ze periode? Doen hoe gaan w e het aa 

Aanpak#l 

Aanpak#2 



doe. 23.1. 

terecht gekomen? Bereikte resultaten, 

afspraak volgende periode #9 

afspraak volgende periode #10 



doe. 23.1. 

Eigenaar / Directie 

Gesprekspartner NVWA + (functie) 

Welzijnsfunctionaris 

Levende aanvoer oorsprong: 

Transport levende aanvoer: 



corr. 

Maatregel 

#niet 

RvB Planning CL Realisatie CL uitgevoerd (T 

schijf) 

nvt nvt nvt 

doe. 23.1. 

-Ij > V 

CL Dierlijke bijproducten RV 



doe. 23.1. 

CL Diertransport tactisch 

CL Hygienisch werken/ fecale bez 

CL PM keuring RV 

CL RenO veevervoermiddelen 

CL Traceerbaarheid RV 

CL VMC RV 

CL WZ aanvoer en onderbrengen 

CL WZ bedwelmen en doden 

nvt nvt nvt CL Slachthal operationee l 

nvt nvt nvt CL Stal operationee l 

nvt nvt nvt CL Heterdaad SP 

ndingen bij analyse 

CL Dierlijke bijproducten RV 

CL Diertransport tactisch 

CL Hygienisch werken/ fecale bez 

CL PM keuring RV 

CL RenO veevervoermiddelen 

CL Traceerbaarheid RV 

CL VMC RV 

CL WZ aanvoer en onderbrengen 

CL WZ bedwelmen en doden 

CL Slachthal operationeel 

CL Stal operationee l 

CL Heterdaad SP 

Afspraak#2 

Afspraak#3 

Afspraak#4 

Afspraak#S 

Afspraak#6 

npakken in deze periode? Doen 

Aanpak#l 

Aanpak#2 

Aanpak#3 

Aanpak#4 



doe. 23.1. 

wat is er van terecht gekomen? 

afspraak volgende periode #9 
afspraak volgende periode #10 



doe. 23.1. 



doe. 23.1. 

#niet 

# uitgevoerd Voldoet niet 
corr. 

Maatregel 
RvB Planning CL Realisatie CL uitgewerd {T-

schijf) 



doe. 23.1. 

nvt nvt nvt 

nvt nvt nvt 

nvt nvt nvt 

Opmerkingen / bevindingen bij analyse 

hoe gaan we het aanpakken in deze periode? 



doe. 23.1. 

Bereikte resultaten, wat is er van terecht gekomen? 



doe. 23.1. 

Periode 9 

opgemaakt per: 

periode van 

periode tot 

naam bedrijf 

straat + huisnummer 

postcode 

woonplaats 

pc&woonplaats 

KvK nummer 

Erkenningsnummer (EG) 

Telefoonnummer bedrijf 

Slachtdieren (slachtdagen) 

Slachttijden basisrooster 

Slachtsnelheid 

Noodslachtingen? 

R&O protocol (datum) 

Erkenningen en certificaten 

Eigenaar / Directie 

Gesprekspartner NVWA + (functie) 

Welzijnsfunctionaris 

Levende aanvoer oorsprong: 

Transport levende aanvoer: 

Verantwoordelijk team: 

Verantwoordelijke teamleider: 

Bedrijvenbeheerder: 

STDA: 

UTH ondersteuner: 

Ondersteuner IMT-er: 

KDS: 

Maatwerkafspraken 

diensten van tot 

#1 

#2 

#3 

#4 

#5 

# clusterleden 

# diensten volgens het actuele basisrooster 



doe. 23.1. 

# diensten in deze periode: 

Type lijst # uitgevoerd Voldoet niet 
corr. 

Maatregel 
RvB Planning CL 

AM-lijst > 10 GVE nvt 

CL Dierlijke bijproducten RV 



doe. 23.1. 

CL Diertransport t actisch 

CL Hygienisch werken / fecale bez 

CL PM keuring RV 

CL RenO veevervoermiddelen 

CL Traceerbaarheid RV 

CL VMC RV 

CL WZ aanvoer en onderbrengen 

CL WZ bedwelmen en doden 

CL Slachthal operat ioneel nvt 

CL Stal operat ioneel nvt 

CL Heterdaad SP nvt 

(-) 

Eindtotaal 

Type lijst Opmerkingen / bevindingen bij analyse 1 

AM-lijst > 10 GVE 

CL Dierlijke bijproducten RV 

CL Diertransport t actisch 

CL Hygienisch werken / fecale bez 

CL PM keuring RV 

CL RenO veevervoermiddelen 

CL Traceerbaarheid RV 

CL VMC RV 

CL WZ aanvoer en onderbrengen 

CL WZ bedwelmen en doden 

CL Slachthal operat ioneel 

CL Stal operat ioneel 

CL Heterdaad SP 

(-) 

Plannen wat gaan we doen in deze periode 1 
Afspraak#l 

Afspraak#2 

Afspraak#3 

Afspraak#4 

Afspraak#S 

Afspraak#6 

Doen hoe gaan we het aanpakken in deze periode? 1 
Aanpak #l 

Aanpak #2 

Aanpak #3 

Aanpak #4 



doe. 23.1. 

ranpak #S 
Aanpak #6 

Controleren Bereikte resultaten, wat is er van terecht gekomen? 1 
check #l 

check #2 

check #3 

check #4 

check #S 

check #6 

Actualiseren Wat nemen we mee naar de volgende periode? 1 
afspraak volgende periode #1 

afspraak volgende periode #2 

afspraak volgende periode #3 

afspraak volgende periode #4 

afspraak volgende periode #5 

afspraak volgende periode #6 

afspraak volgende periode #7 

afspraak volgende periode #8 

afspraak volgende periode #9 

afspraak volgende periode #10 

Longlist 1 
Longlist# l 

Longlist#2 

Longlist#3 

Longlist#4 

Actuele informatie en mededelingen 1 
AlenM#l 

AlenM#2 

AlenM#3 

AlenM#4 

AlenM#S 

TAV (datum/ toelichting) 1 
TAV#l 

TAV#2 

TAV#3 

TAV#4 



doe. 23.1. 

Eigenaar / Directie 

Gesprekspartner NVWA + (functie) 

Welzijnsfunctionaris 

Levende aanvoer oorsprong: 

Transport levende aanvoer: 



#niet 

Realisatie CL uitgevoerd {T
schijf) 

nvt nvt 

doe. 23.1. 

# uitgevoerd Voldoet niet 



doe. 23.1. 

CL Diertransport tactisch 

CL Hygienisch werken / fecale bez 

CL PM keuring RV 

CL RenO veevervoermiddelen 

CL Traceerbaarheid RV 

CLVMC RV 

CL WZ aanvoer en onderbrengen 

CL WZ bedwelmen en doden 

nvt nvt CL Slachthal operationeel 

nvt nvt CL Stal operationeel 

nvt nvt CL Heterdaad SP 

Opmerkingen / bevin 

CL Dierlijke bijproducten RV 

CL Diertransport tactisch 

CL Hygienisch werken / fecale bez 

CL PM keuring RV 

CL RenO veevervoermiddelen 

CL Traceerbaarheid RV 

CLVMC RV 

CL WZ aanvoer en onderbrengen 

CL WZ bedwelmen en doden 

CL Slachtha l operationeel 

CL Stal operationeel 

CL Heterdaad SP 

Afspraak#l 

Afspraak#2 

Afspraak#3 

Afspraak#4 

Afspraak#S 

Afspraak#6 

Doen hoe gaan we het aanp 

Aanpak #l 

Aanpak #2 



doe. 23.1. 

Bereikte resultaten, ~ 

afspraak volgende periode #9 

afspraak volgende periode #10 



doe. 23.1. 



doe. 23.1. 

#niet 
corr. 

Maatregel 
RvB Planning CL Realisatie CL uitgevoerd (T-

schijf) 



doe. 23.1. 

nvt nvt nvt 

nvt nvt nvt 

nvt nvt nvt 

·ngen bij analyse 

kken in deze periode? 



doe. 23.1. 

at is er van terecht gekomen? 



doe. 23.1. 

Periode 11 

opgemaakt per: 

periode van 

periode tot 

naam bedrijf 

straat + huisnummer 

postcode 

woonplaats 

pc&woonplaats 

KvK nummer 

Erkenningsnummer (EG) 

Telefoonnummer bedrijf 

Slachtdieren (slachtdagen) 

Slachttijden basisrooster 

Slachtsnelheid 

Noodslachtingen? 

R&O protocol (datum) 

Erkenningen en certificaten 

Eigenaar/ Directie 

Gesprekspartner NVWA + (functie) 

Welzijnsfunctionaris 

Levende aanvoer oorsprong: 

Transport levende aanvoer: 

Verantwoordelijk team: 

Verantwoordelijke teamleider: 

Bedrijvenbeheerder: 

STDA: 

UTH ondersteuner: 

Ondersteuner IMT-er: 

KDS: 

Maatwerkafspraken 

diensten van tot 

#1 

#2 

#3 

#4 

#5 

# clusterleden 

# diensten volgens het actuele basisrooster 



doe. 23.1. 

# diensten in deze periode: 

Type lijst # uitgevoerd Voldoet niet 
corr. 

Maatregel 
RvB Planning CL 

AM-lijst > 10 GVE nvt 

CL Dierlijke bijproducten RV 



doe. 23.1. 

CL Diertransport t actisch 

CL Hygienisch werken / fecale bez 

CL PM keuring RV 

CL RenO veevervoermiddelen 

CL Traceerbaarheid RV 

CL VMC RV 

CL WZ aanvoer en onderbrengen 

CL WZ bedwelmen en doden 

CL Slachthal operat ioneel nvt 

CL Stal operat ioneel nvt 

CL Heterdaad SP nvt 

(-) 

Eindtotaal 

Type lijst Opmerkingen / bevindingen bij analyse 1 

AM-lijst > 10 GVE 

CL Dierlijke bijproducten RV 

CL Diertransport t actisch 

CL Hygienisch werken / fecale bez 

CL PM keuring RV 

CL RenO veevervoermiddelen 

CL Traceerbaarheid RV 

CL VMC RV 

CL WZ aanvoer en onderbrengen 

CL WZ bedwelmen en doden 

CL Slachthal operat ioneel 

CL Stal operat ioneel 

CL Heterdaad SP 

(-) 

Plannen wat gaan we doen in deze periode 1 
Afspraak#l 

Afspraak#2 

Afspraak#3 

Afspraak#4 

Afspraak#S 

Afspraak#6 

Doen hoe gaan we het aanpakken in deze periode? 1 
Aanpak #l 

Aanpak #2 

Aanpak #3 

Aanpak #4 



doe. 23.1. 

ranpak #S 
Aanpak #6 

Controleren Bereikte resultaten, wat is er van terecht gekomen? 1 
check #l 

check #2 

check #3 

check #4 

check #S 

check #6 

Actualiseren Wat nemen we mee naar de volgende periode? 1 
afspraak volgende periode #1 

afspraak volgende periode #2 

afspraak volgende periode #3 

afspraak volgende periode #4 

afspraak volgende periode #5 

afspraak volgende periode #6 

afspraak volgende periode #7 

afspraak volgende periode #8 

afspraak volgende periode #9 

afspraak volgende periode #10 

Longlist 1 
Longlist# l 

Longlist#2 

Longlist#3 

Longlist#4 

Actuele informatie en mededelingen 1 
AlenM#l 

AlenM#2 

AlenM#3 

AlenM#4 

AlenM#S 

TAV (datum/ toelichting) 1 
TAV#l 

TAV#2 

TAV#3 

TAV#4 



doe. 23.1. 

Eigenaar / Directie 

Gesprekspartner NVWA + (functie) 

Welzijnsfunctionaris 

Levende aanvoer oorsprong: 

Transport levende aanvoer: 



#niet 

Realisatie CL uitgewerd {T
schijf) 

nvt nvt 

doe. 23.1. 

# uitgevoerd Voldoet niet 



doe. 23.1. 

CL Diertransport tactisch 

CL Hygienisch werken / fecale bez 

CL PM keuring RV 

CL RenO veevervoermiddelen 

CL Traceerbaarheid RV 

CL WZ aanvoer en onderbrengen 

CL WZ bedwelmen en doden 

nvt nvt CL Slachtha l operationeel 

nvt nvt CL Sta l operationeel 

nvt nvt CL Heterdaad SP 

Opmerkingen / bevin 

CL Dierlijke bijproducten RV 

CL Diertransport tactisch 

CL Hygienisch werken / fecale bez 

CL PM keuring RV 

CL RenO veevervoermiddelen 

CL Traceerbaarheid RV 

CL WZ aanvoer en onderbrengen 

CL WZ bedwelmen en doden 

CL Slachtha l operationeel 

CL Sta l operationeel 

CL Heterdaad SP 

Afspraak #1 
Afspraak #2 

Afspraak #3 

Afspraak#4 

Afspraak #5 

Afspraak #6 

Doen hoe gaan we het aanp 

Aanpak#l 

Aanpak#2 



doe. 23.1. 

Bereikte resultaten, ~ 

afspraak volgende periode #9 

afspraak volgende periode #10 



doe. 23.1. 



doe. 23.1. 

# nie t 
corr. 

Planning CL Realisatie CL uitgevoerd (T-
Maatregel 

RvB 

schijf) 

nvt nvt nvt 



doe. 23.1. 

nvt nvt nvt 

nvt nvt nvt 

nvt nvt nvt 

ingen bij analyse 

leze periode 

~kken in deze periode? 



doe. 23.1. 

1at is er van terecht gekomen? 

~ar de volgende periode? 



 
> Retouradres Postbus 43006 3540 AA  Utrecht 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Datum: 5 juli 2021   

Betreft: cameratoezicht  

 

 

  
 

 

 

 

Directie Keuren 

Divisie Ontwerp en Dienstverlening 
 

Catharijnesingel 59 

3511 GG  Utrecht 

Postbus 43006 

3540 AA  Utrecht 

www nvwa nl 

Contactpersoon 

cameratoezichtslachthuizen@nvwa nl 

 

 

Onze referentie 

TRCNVWA/2021/3473 

 

Bijlagen: 1 

 

Geachte directeur, 
 
De NVWA heeft in uw slachthuis voor de derde keer geconstateerd dat u (op onderdelen) 
niet adequaat invulling geeft aan cameratoezicht. Met deze brief informeer ik u dat ik 

met ingang van 27 juni 2021 het toezicht op dierenwelzijn bij uw bedrijf versterk op 
kosten van het bedrijf tot het camera systeem in orde is.  
 
U heeft in januari 2021 aangegeven mee te werken aan cameratoezicht op vrijwillige 
basis. De eisen die de NVWA rond cameratoezicht op hoofdlijnen hanteert, vindt u terug 
in de bijlage bij deze brief.   
 

Op 30 april 2021 is door de NVWA geconstateerd dat u op onderdelen niet adequaat 
uitvoering geeft aan cameratoezicht. Uit het door de inspecteur ingevulde 
inspectierapport blijkt dat met u is afgesproken dat binnen een termijn van 2 weken de 
volgende onderdelen in overeenstemming moeten zijn met de branche afspraken: (1) 
De camera bij het doden omhoog geplaatst, zodat alle handelingen in beeld zijn, (2) de 
opslag van de camerabeelden vergroten naar 28 dagen, (3) de camera  bij het lossen 
en gedeelte van het drijven moeten de beelden ook opnemen (nu alleen live beelden te 

zien) en (4) de handelingen met levende dieren bij het varkens slachten moeten in beeld 
gebracht worden. 
 
Op 28 mei 2021 is door de NVWA geconstateerd dat u voor de tweede keer op 
onderdelen niet adequaat uitvoering geeft aan camera toezicht met betrekking tot 
bovengenoemde punten 1, 2 en 3. 

 
Op 25 juni 2021 is door de NVWA geconstateerd dat u voor de derde keer op onderdelen 
niet adequaat uitvoering geeft aan camera toezicht. De inspecteur heeft geconstateerd 
dat er (1) geen 28 dagen aan opslagcapaciteit van het beeldmateriaal aanwezig is. De 

inspecteur heeft geconstateerd dat (2) het lossen van de varkens en (3) het ingaan van 
de broeibak in zijn geheel niet in beeld is. De camera die (4) het lossen van de runderen 
in beeld zou moeten brengen neemt alleen op de slachtdag zelf op en niet op de dag 

(-en) daarvoor wanneer alvast slachtvee wordt aangevoerd.  
 
Hierbij informeer ik u dat ik het toezicht op dierenwelzijn op uw bedrijf zal versterken 
tot het camera systeem in orde is. Het gaat om aanvullend toezicht op alle activiteiten 
in het gedeelte van het bedrijf waar met levende dieren wordt gewerkt. Dit toezicht 
wordt bij het slachthuis in rekening gebracht. Deze maatregel neemt de NVWA om 
toezicht te kunnen houden op de borging van het dierenwelzijn op deze slachthuizen. 

Dit betekent dat er een NVWA inspecteur op het bedrijf aanwezig zal zijn vanaf het 
moment dat het dieren aanvoert, naast de NVWA dierenarts die is aangevraagd voor de 
AM keuring en eventueel ander toezicht. Dit houdt tevens in dat aanvoer van dieren 
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Directie Keuren  

Datum 

5 juli 2021 

Onze referentie 

TRCNVWA/2021/3473 

alleen kan plaatsvinden binnen openingstijden van de NVWA. De reguliere 
openingstijden van de NVWA zijn maandag tot en met vrijdag (geen feestdagen) 

van 07.00-18.00 uur.  
 
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via 
cameratoezichtslachthuizen@nvwa.nl.  
 
 

 

Met vriendelijke groet, 

Divisiehoofd Veterinair en Import 
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Directie Keuren  

Datum 

5 juli 2021 

Onze referentie 

TRCNVWA/2021/3473 

Wat houdt cameratoezicht in?  

• De camera’s brengen alle handelingen met levende dieren in beeld 

• De beelden zijn en blijven bezit van de slachthuizen 

• De NVWA heeft inzage 

• Bewaartermijn is 28 dagen 

• Camera-kwaliteit: minimaal 4K of HD 

• Cameratoezicht ondersteunt en versterkt het toezicht door de NVWA, het is 

geen vervanging 

 
Waar staan camera’s? 

Pluimvee 

• Tijdens het stallen van dieren in de stalruimte 

• Het kantelen van dieren die nog bij bewustzijn zijn 

• Tijdens het aanhangen van dieren die nog bij bewustzijn zijn 

• Het binnentreden van de bedwelmingsplaats. 

• Tijdens het aansnijden van reversibel bedwelmde dieren 

• Tijdens het verbloeden van reversibel bedwelmde dieren 
 
Varkens 

• Het lossen/ afladen van de dieren uit het transportmiddel tot verblijf in 

de stal 

• Verblijf in de stal tot het opdrijven naar de centrale opdrijfgang 

• Centrale opdrijfgang tot binnengaan naar verdovingsmachine 

• Binnengaan van de CO2 tunnel / de restrainer voor elektrisch verdoven 

• Verlaten van de plaats van verdoven tot ophangen aan slachtlijn 

• Het aankettingen 

• Het steken 

• Het ingaan broeibak 
 
Runderen /kalveren 

• Het lossen/ afladen van de dieren uit het transportmiddel tot verblijf in 

de stal 

• Verblijf in de stal tot het opdrijven naar de centrale opdrijfgang 

• Centrale opdrijfgang tot binnengaan naar fixatie 

• De fixatiebox tot het bedwelmen 

• Verlaten van de box tot ophangen aan slachtlijn 

• Het aankettingen 

• Het steken 

• Het uitbloeden 
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Van: )
Verzonden: maandag 12 juli 2021 10:58
Aan:
CC:
Onderwerp: FW: TER GOEDKEURING:  210629Brief2 niet medewerking (op 

onderdelen) in praktijk.docx
Bijlagen: 3473   210629Brief2 niet medewerking (op onderdelen) in 

praktijk.pdf

Ter info 
 

Van: @nvwa.nl>  
Verzonden: vrijdag 9 juli 2021 15:20 
Aan: @nvwa.nl> 
Onderwerp: FW: TER GOEDKEURING:   210629Brief2 niet medewerking (op onderdelen) in 
praktijk.docx 
 
Dag , 
 
Bijgaand ter info. 
 
Groet, 

 
 

Van: @nvwa.nl>  
Verzonden: maandag 5 juli 2021 20:28 
Aan: @nvwa.nl>;  

@nvwa.nl> 
Onderwerp: FW: TER GOEDKEURING:   210629Brief2 niet medewerking (op onderdelen) in 
praktijk.docx 
 
Beste  en , 
 
Ter info en sturen jullie deze door naar de betreffende teamleiders. 
 

  
 

Van: @nvwa.nl>  
Verzonden: maandag 5 juli 2021 14:14 
Aan: @nvwa.nl>; @nvwa.nl> 
CC: @nvwa.nl>; @nvwa.nl> 
Onderwerp: RE: TER GOEDKEURING:   210629Brief2 niet medewerking (op onderdelen) in 
praktijk.docx 
 
Hallo , 
 
Bijgaand zend ik je de gevraagde uitgaande brieven “cameratoezicht” voor de bedrijven , slachthuis 

 en . 
 
Groet, 

 
 

Van: @nvwa.nl>  
Verzonden: maandag 5 juli 2021 10:24 
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Aan: @nvwa.nl> 
CC: @nvwa.nl>; @nvwa.nl>; , 

@nvwa.nl> 
Onderwerp: TER GOEDKEURING:   210629Brief2 niet medewerking (op onderdelen) in praktijk.docx 
 
TER GOEDKEURING. 
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Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 

doe. 23.3. 

Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit 

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

T.a .v . de heer 

Datum: 10 november 2021 
Betreft : Staken keu ringswerkzaamheden door NVWA 

Geachte heer 

Op 29 oktober jl. voerden twee toezichthoudend dierenartsen van de Nederlandse 
Voedsel- en Wa renautoriteit (NVWA) de post-mortem keuring uit van runderen die 
na noodslachting op uw slachthu is waren aangevoerd . De dierenartsen stelden vast 
dat een van de runderen niet voldeed aan alle voorwaarden die verbonden zijn aan 
een noodslacht. Het rund had een pathologische afwijking, namelijk een pij nlijke 
klauw die recentelijk was bekapt. Daardoor was het rund niet 'overigens gezond' 
zoals bij noodslachting is vereist. Het volledige karkas en het slachtafva l van dit 
rund waren daarom ongeschikt voor menselijke consumptie. 

Kort na deze keuringsbeslissing sprak u een van de toezichthoudend dierenartsen 
aan omdat u het niet eens was met de genomen beslissing. 

De afspraak die u met de NVWA gemaakt heeft dat u niet op het slachthuisterrein 
aanwezig bent op de momenten dat medewerkers van de NVWA of de • 

aanwezig zijn, heeft u op 29 oktober jl. 
geschonden. Dat u met deze afspraak ingestemd heeft, blijkt uit de brief van uw 
advocaat, de heer■■■■■■, van 16 maart jl. met kenmerk RLZ0S00lAB. 

Deze afspraak is met u gemaakt omdat in het verleden keu ringen op uw slachthuis 
door uw bemoeienissen op een zodanige wijze escaleerden dat de NVWA en -
zich genoodzaakt voelden om de werkzaamheden te staken. Uw afwezigheid op het 
slachthuisterrein op de momenten dat de NVWA en - daar werkzaamheden 
uitvoeren, moet garanderen dat deze werkzaamheden in alle rust en op een goede 
man ier kunnen worden uitgevoerd . 

Daarbij, u heeft vanaf 13 maart jl. de dagelij kse leiding in het slachthuis 
overgedragen aan de heer■■■■■ Dit wordt bevestigd in de brief van uw 
advocaat van 13 maart j l. met kenmerk RLZ0S00lAB. 

directie Keuren 

catharijnesingel 59 
3511 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 
www.nvwa.nl 

Contactpersoon 

@nvwa.nl 

Onze referentie 
TRCNVWA/2021/5512 
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De heer heeft daarmee de volledige zeggenschap over de bedrijfsvoering 
van uw slachthuis gekregen en is daardoor de aan te spreken persoon voor de 
NVWA en - t ijdens het uitvoeren van werkzaamheden. 

Dat op 29 oktober jl. niet de heer maar u op het slachthuisterrein 
aanwezig was en het feit dat u zich bemoeide met de werkzaamheden van 
toezichthoudend dierenartsen, zijn de redenen voor de NVWA om nieuwe 
aanvragen voor keuringswerkzaamheden voorlopig niet in behandeling te nemen. 

Eerst wil de NVWA met u en de heer spreken. De NVWA wil weten wie op 
uw slachthuis de feitelijke leiding heeft. Voor de NVWA en - moet het duidelijk 
zijn wie op het slachthuis aangesproken kan en moet worden over de uit te voeren 
keu ringswerkzaamheden. 

Daarnaast wil de NVWA van u op schrift de garantie krijgen dat u zich niet meer za l 
vertonen op het slachthuisterrein zolang de NVWA en - daar werkzaamheden 
uitvoeren. 

Het met u en de heer te voeren gesprek zal op 24 november 2021 om 
14.00 uur worden gehouden op het Kantoor van de NVWA in Zwolle, Lubeckplein 34. 
Namens de NVWA zijn bij dit gesprek aanwezig 
en 

Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Afdelingshoofd Veterinaire Keuring en Exportcertificering Noord 

doe. 23.3. 

directie Keuren 

Dat u m 
10 november 2021 

Onze referentie 
TRCNVWA/2021/ 5512 
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Van:
Verzonden: donderdag 24 juni 2021 10:14
Aan:

 

Onderwerp: RE: slachthuis  - verkenning erkenning - vervolg

Collega’s, 
  
We spraken zojuist. Zie ook hieronder de aanleiding. Hierbij een paar punten als verslag, incl. afspraken. 
  

- VKE heeft issue met het bedrijf als het gaat om effectieve samenwerking. De escalatieladder is al eerder 
ingezet. Vorige week weer situatie. Er is gen vertrouwen dat dat stabiliseert op een aanvaardbaar niveau. 

- Er is de laatste tijd bijna elke week een RvB opgesteld. Vele meis met hygiene en welzijn. 
- Eind ’20 heeft ABB een audit uitgevoerd op het bedrijf. Weer veel omissies die op zich snel te herstellen 

zijn, maar die ook na eerdere audits steeds niet opgepakt worden. 
- In het gesprek besproken hoe we de 3 aspecten (samenwerken bij toezicht / toezicht & handhaving/ audit 

op erkenning) kunnen koppelen. JZ gaf aan dat mogelijk obv iig. niet-naleving hygiene/welzijn en 
tekortkomingen uit audit een voornemen tot schorsen van de erkenning opgesteld kan worden. In dat 
voornemen wordt het bedrijf de voorwaarden aangegeven hoe ze hier onderuit kunnen komen.  

- Voor een punitieve maatregel, zoals een aantal maanden stilleggen, is een strafrechtelijk traject nodig. 
Bijv. op grond van grove hygiene-problemen of veroordeling voor agressie en geweld. Dat is hier nu niet 
aan de orde.  

 Nu niet aan de orde. 
- Maatregelen zijn dus gericht op herstel (voldoen aan hygiene/welzijn en auditbepalingen). 

  
Afspraken: 

- ABB gaat binnenkort een audit uitvoeren. Contact met ). Actie (medewerker) . 
- JZ gaat adhv audit en inspectie- en auditgeschiedenis kijken of voornemen tot schorsen erkenning 

juridisch houdbaar is, en werkt aan zo’n besluit . Actie  
- VKE blijft bij niet meewerken aan toezicht de escalatieladder inzetten. Actie:  
-  houdt coördinatie op dit traject samen met JZ en ABB. 

  
Dank allen voor dit constructieve uurtje. 
  
Gr, 

 
  
  
  
-----Oorspronkelijke afspraak----- 
Van:   
Verzonden: dinsdag 22 juni 2021 09:42 
Aan:  

CC:  
Onderwerp: slachthuis  - verkenning erkenning 
Tijd: donderdag 24 juni 2021 09:00-09:45 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen. 
Locatie: Microsoft Teams-vergadering 
  
Collega’s, 
  
We zijn momenteel weer bezig met escalatieladder mbt slachterij  ivm gebrek aan effectieve 
samenwerking. Vanuit VKE is de vraag gekomen om te bezien hoe wij met de verleende erkenning om gaan. Het 
bedrijf werkt niet alleen slecht samen, maar heeft kernelementen in het slachtproces (hygiene, dierenwelzijn) 
steeds niet op orde. 
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Graag een gesprek met daarbij toelichting door VKE en bezien of en wat we kunnen doen mbt de erkenning (audit 
ihkv erkenningonderhoud (ABB), schorsen van erkenning (JZ)). Of evt andere route. 
  
Ik heb ABB en JZ dubbel uitgenodigd. Kijk even wie er van jullie bij kan zijn. 
  
Gr, 

 
  
  
  
________________________________________________________________________________  

Microsoft Teams-vergadering  

Neem deel via uw computer of mobiele app  
Klik hier om aan de vergadering deel te nemen  

Meer informatie | Opties voor vergadering  

________________________________________________________________________________  
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Gesprek met 
5-11-2021 (Teams) 

- kent 

doe. 23.5. 

vrijdag 5 november 2021 15:11 

(Team Food Noord) 

al heel lang (>25 jaar). 

direct aan- Men is nog alt ijd boos over 
heeft tot vandaag hier last van en is in het verleden hier 

onvo ldoende gehoord door de organisatie. 



doe. 23.6. 

Aandachtspunten naar aan leiding van 0-meting op 19 februari 2021 

-
Nederland -• Vergunning levende dieren: kort transport over de weg van als landbouwhuisdier gehouden 
eenhoevige, runderen, schapen, geiten en varkens -• Erkenning levende dieren: wasplaats voor reiniging en ontsmetting van veevervoermiddelen -• Erkenning levensmiddelen: productie-inrichting voor separatorvlees 

• Erkenning levensmiddelen: slachthuis voor runderen, kalveren, schapen, geiten, varkens en 
eenhoevige 

• Erkenning levensmiddelen: uitsnijderij voor v lees van gedomesticeerde hoefdieren 

Buitenterrein: 

- Opslag DBP in lekke recipiënten 

- Opslag DBP in niet-afgesloten recipiënten 

Bedwelmen en doden: 

- Beschikt iedereen over de juiste certificaten? 

Voldoet de elektrische bedwelming aan de huidige wetgeving? 

Slachthygiëne: 

- Algemeen: 

o Geen duidelijke scheiding in vui l en schoon deel 

o Medewerker vui le slachthal lopen veel door schone deel 

o Veel achtersta ll ig onderhoud, roestvorm ing, daardoor is niet goed schoon te 

maken 
o Bij takels, lieren, en op andere plekken: openingen door plafond naar boven, 

Wat is daar, hoe schoon is het daar? Open verbinding, dus onderdeel van 

slachthal 

o Door het hele slachthuis zijn roest, condens, schimmel en alg aan te treffen 

o Door het hele slachthuis achterstallig onderhoud, bv. afbladderende verf, 

kapotte tegels 

o Op meerdere plekken achterstallig in schoonmaak 

- Specifieke waarnemingen 

o Bij het afzetten raakt het uier de grond/ wordt het uier op de grond gelegd 

o Uiers worden onthuid op een tafel die niet tussendoor wordt schoongemaakt 

o Ongekeurde uiers worden boven gekeurde uiers gehangen 



o Uiers liggen op grond, onder het rek 
 

o Bij de burrie worden de messen niet regelmatig en onvoldoende vaak 
gesteriliseerd. (Verschillen tussen medewerkers) 
 Wanneer door de huid wordt gesneden moet daarna het mes worden 

gesteriliseerd (of zo verder worden gesneden) zodat het deel van het 
mes dat de buitenkant van de huid heeft geraakt niet met vlees in 
aanraking komt 

o Tijdens het optakelen vanaf de burrie raakt de nek de grond 
 

o Stokken waarmee haken worden opgehangen of begeleid zijn niet 
gesteriliseerd, maar raken wel het onthuide karkas 

o Organen-/koppenhaken worden niet gesteriliseerd voor gebruik 
o Condens aan en boven de baan, o.a. met name rond de locatie van onthuiden  

 
o Onthuide karkassen worden door medewerk met vuile voorschoot 

doorgeduwd 
 

o Hakuitzetter wordt niet gesteriliseerd voor gebruik 
o De hakuitzetter valt van grote hoogte naar beneden. (veiligheidsrisico voor 

(NVWA-(medewerkers))   
o Bij het uithalen liggen de voorpoten in de kruiwagen (dit betreft een groter 

deel dan de delen die in zakjes zijn ingepakt) 
o Gebruik van keukentrappetje en staan in de kruiwagen is een veiligheidsrisico 

voor de medewerker 
o De ophangketting van de zaag raakt de staart 
o Karkassen raken bordes 
o Condens aan en boven de baan, o.a. met name rond de locatie vlak voor en in 

de koelcel. In de koelcel ook aan de verdampers en het plafond. 
o Alg vorming in de koelcel 
o Met mest bezoedelde uiers in de koelcel  
o Organenrek met oud vuil in koelcel  
o Grijze container staat tegen levers aan 

 
o Pensen worden op de grond opgeslagen 

 Wat is de bestemming van de pensen? 
o Pensinhoud wordt op de grond gestort (moet in recipiënt) 

 Wat is de bestemming van de pensinhoud? 

Keuringsomstandigheden 

- Inline keuring (noodslachtingen en regulier) 
o Er is geen goed bordes aanwezig. 
o Er wordt geen 1,5 meter afstand tot KDS-medewerker gehouden 
o Maagdarmpakket wordt verwerkt voordat de keuring afgerond is 
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o Onduidelijk welk uier aan het rek bij het karkas hoort 
o Soms liggen twee uiers op onthuidtafel. Identificatie ontbreekt. 
o Karkassen worden aangeboden met voorpoten in zakje. Deze moeten vooraf 

verwijderd worden. 

Overige bedrijfsruimtes 

- Zeer veel condensvorming 
o Onafgedekt vlees onder condens 

- Smerige apparatuur 
o Vacumeermachine 

- Stelling met opgeslagen vlees is vuil 
- Bovenzijde lichtknop/wandcontactdoos zeer veel oud vuil 
- Plastic zak met vlees? DBP? staat op grond 
- Vlees op grond 
- Runderkop met niet-onthuid oor onvoldoende in zakje verpakt 
- Wisselkettingen veel oud vuil 

 
- Onduidelijke / geen etikettering / tracering 
- Bij het afzetten van karkasdelen raken karkasdelen wanden, deur en/of vloer 

 
- Overige waarneming: 
- Het putje op de plek waar de slachthal binnen gegaan wordt heeft een losliggend 

rooster. Wanneer hier op gelopen wordt kan deze omklappen waardoor men met de 
voet in de put kan glijden en vallen. (zeer groot veiligheidsrisico voor (NVWA-
(medewerkers). 
 

- Uitloop 
- Aanvraagtijden 
- Noodslachtingen 
- CoVo-toezicht. Bij afwezigheid NVWA stopt de keuring. Dus op tijd de slechtste 

dieren slachten. Geen noodslachtingen tussendoor slachten. 
 

- VKI-formulieren volledig invullen. 

 

- Verdoven van zeugen. Heeft  papieren voor varkens? 

 

- Is de tang uitleesbaar? 

 

- Slachtdieren zijn erg vuil 
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              >Er wordt meer ingestrooid 

 

- Bij runderen op de burrie werd de huid schoon gespoten met water. Water bleef 
in de vang staan en, nadat het uier was verwijderd, stroomde het vuile water over 
het vlees.  

             >Per direct gestopt met spuiten van water op de koe die op de burrie ligt.  

                       >Als weer vuil water vanaf de huid over vlees stroomt RvB schrijven. 

 

- Medewerkers bij de burrie gebruiken niet of nauwelijks de sterilisator 

             >Besproken. Sterilisator wordt meer gebruikt 

 

- Maagdarmpakketten en huiden lagen op de grond in verband met “zo ging het 
altijd” en tekort aan recipiënten. 

>Maagdarmpakketten worden nu opgevangen in ‘kruiwagen’ en er is een 
extra huidenbak. 

>verwerking van maagdarmpakketten gebeurt waarschijnlijk nog steeds op 
de grond>aandachtspunt 

 

- Tijdens het slachten ontstaat condens in de doorgang van slachthal naar koelcel 
en onder de verdampers in de koelcel 

             >Volgende week wordt er gemopt. 

 

 

Andere aandachtspunten zijn: 

 

- Vuile armen / kleding medewerkers 
- Uithouders voor de hakpees worden niet gesteriliseerd. 
- Opknapper gooit veel vlees naast bak op grond, tegen muur, enz., en daarna weer 

in het kratje. Afgewaardeerd.  
-  heeft geen bordes.  laat volgende week weten wanneer deze klaar is. 
- Pathologie opgeknapt voordat  gekeurd had. 
- Bouwkundig: Verfbladders op deur koelcel en roestvorming op plafond 

>22/02/2021 opgelost. 
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Aangezien er wel een stijgende lijn is te zien in de slachthygiëne en de karkassen in de 
koelcel er nu wel netjes bij hingen worden deze zaken besproken met    

Daarnaast heeft  plannen om te verbouwen zodat volledig hangend kan worden 
geslacht. Vermoedelijk verhoogt dat de slachthygiëne en -snelheid. 

Wanneer gaan er verbouwingen plaatst vinden.  

Communicatie met NVWA: 

- Opdrachten van de Officiële Dierenarts NVWA worden niet opgevolgd! 

 

Vervolgtraject: 

Tijdens het bezoek is niet gekeken naar de uitsnijderij en de winkel. Ook is niet gekeken naar 
administratie en uitvoering van werkzaamheden in de uitsnijderij, winkel en R&O-plaats. 

Speerpunten UTH  

Speerpunten:  
- Sterilisatoren: tussen elk karkas moet de zaag gesteriliseerd worden. Bij het opstarten van het 
slachtproces moet de temperatuur van deze sterilisator worden opgenomen. 
- Fecale bezoedeling  Na PM 0%, voor PM 5% bezoedeling. Van 10 dieren mag 1 dier fecaal 
bezoedeld zijn. Het moet duidelijk zijn/worden wanneer dier ter keuring wordt aangeboden.  
- Hygiënisch werken: Scheiding schone en vuile gedeelte; kleding, handen wassen. Na iedere vuile 
snijhandeling moet het mes gesteriliseerd worden.  

Hersteltijd afspreken met bedrijf. 
 

Bespreken met   op maandag 22 maart 2021.  
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Relaas  d.d. 8 maart 2021 

05 maart 2021, 08.50 kwam ik aan bij Slachthuis  Ik parkeerde, zoals gebruikelijk, op 
het buiten terrein. Mijn nieuw in te werken collega   was reeds in het NVWA-
kantoor aanwezig. 

Voorafgaand aan het slachten heb ik   niet gezien.  

Voorafgaand aan de AM-keuring kwam   met de papieren op het NVWA-kantoor. 
Hij gaf aan dat het rustig was, en dat er nu 9 koeien waren. Waarschijnlijk zou  ook nog 
komen met 1 of 2 koeien. Vervolgens is de AM-keuring van 9 melk typische runderen zonder 
problemen verlopen: 1 Cat 1, 7 Cat 2, 1 Cat 3.  

Na het afronden van de AM-administratie gingen wij naar de slachthal. 

Daar zagen wij dat het eerste rund werd gedood.  

Vervolgens zag ik dat de vleeshaakjes om organen mee op te hangen niet schoon waren. Dit liet ik 
ook aan  zien. Aangezien ik toen  niet kon vinden heb ik slachter  

 gevraagd waar  was. Hij wist het ook niet. Daarop heb ik hem gewezen op de vuile 
haken en gezegd dat die niet gebruikt kunnen worden.  vertelde dit aan  

 Daarop kwam protest van   dat ze niet vuil waren. Ik heb  
en   laten zien dat er nog oud bloed aanwezig was. Hierop zei   dat hij 
ze ging schoonmaken en liep hij weg met de haakjes. 

Vervolgens vroeg  of ze verder mochten gaan met slachten. Dit heb ik bevestigd. 

 haalde zijn thermometer op uit de auto om de temperatuur van de sterilisator te 
meten. Hij heeft een meting van de sterilisator bij de dodingsplaats uitgevoerd en deze was 
conform de voorschriften. Vervolgens wilde hij naar de volgende sterilisator gaan.  

Toen zag ik   in de slachthal met wijd opengesperde ogen recht naar mij toe lopen. 
Hij had zijn smartphone op oog/schouderhoogte voor zich, met de camera op mij gericht. Ik voelde 
mij geïntimideerd en mij in mijn privacy aangetast. Niemand heeft het recht van mij in een 
besloten ruimte film – of foto opnames te maken.   

Ik zei hem: “Wilt u nú direct ophouden met ons te filmen!” Dan wel woorden van gelijke strekking.  

Hierop antwoordde hij dat hij niet ging ophouden met filmen. Hij liep verder naar mij toe met de 
smartphone op mij gericht.  

Hierop heb ik gezegd dat ik de slachthal zou verlaten als hij niet stopte met filmen. Hierop het ik de 
slachthal verlaten en ben ik langs hem naar de uitgang gelopen, samen met mijn collega. 

Mijn voornemen was om ons even terug te trekken in het NVWA-kantoor met als reden om de 
teamleider van het voorval in kennis te stellen. Hierna heb ik contact op genomen met mijn 
teamleider. Toen wij in het kantoor stonden te praten, kwam  voor het raam van de 
toegangsdeur staan, met zijn telefoon/camera op ons gericht.  

Op dat moment heb ik besloten om samen met de keurmeester van het  het terrein te 
verlaten. Wij hebben zo spoedig mogelijk onze materialen verzameld en zijn naar de auto’s 
gelopen. Volgen stond  buiten ons weer te op het terrein van het slachthuis weer te filmen. 
Ook sprak hij de r aan die zijn auto buiten het terrein had staan. Vervolgens zag ik  in 
de richting van de r lopen. Hierop heb ik tegen  duidelijk voor eenieder hoorbaar, 
gezegd: “  laat hem met rust!”. 

Later begreep ik van de keurmeester dat  had gezegd: “En waar wou jij heen gaan?” 

Ik was als eerste van het terrein afgereden, en heb vervolgens gewacht tot beide anderen 
collega’s, ook veilig van het terrein af waren, en met hun auto achter mij stonden. Vervolgens zijn 
wij door gereden naar een veilige plek buiten het zicht van het slachthuis, waar wij de teamleider 
en de regiomanager hebben ingelicht over de gang van zaken.  

Vertrek van het slachthuis was om 09:49. 
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Ik heb de manier waarop  in de slachthal naar mij toe kwam als intimiderend ervaren. Ik 
voelde belemmert in het uitvoeren van mijn werkzaamheden.  heeft mij tijdens eerdere 
bezoeken ook al eens gemeld dat hij erbij zou gaan halen, omdat het allemaal niet klopt wat ik 
en mijn collega’s aan het doen zijn. Nu was hij mij aan het filmen. Bij mij kwam de vraag naar 
boven: “Hoe lang stond hij mij al te filmen?” 

Ik wil in alle rust mijn werk als professional uit kunnen voeren zonder dat iemand mij zonder mijn 
toestemming ongevraagd filmt. Ik wil open en transparant zijn en mij veilig voelen bij de uitvoering 
van mijn keuring- en toezicht werkzaamheden, op mijn werkplek. Ik voelde mij onveilig en 
belemmert in de uitoefening van mijn wettelijke taak door het gedrag van  
belemmerde mij in de uitoefening van mijn bediening als ,  
heeft mijn gevoel van veiligheid, op dit bedrijf verminderd. Door het gedrag van  is mijn 
gevoel van onveiligheid bij het uitvoeren van mijn werkzaamheden de laatste weken vergroot.  

Mijn collega  deelde mij mede dat het voor hem volledig onduidelijk is waarom 
 ons filmt bij het uitvoeren van onze werkzaamheden.  

Ik heb mijn teamleider aangegeven dat ik zeker de eerste week niet instaat ben om mijn 
werkzaamheden op dit bedrijf uit te voeren.  

Ik zie er tegenop om  weer tegen te komen als ik als  weer op 
het bedrijf aan het werk moet gaan, en ik hem rondom de keuring en het toezicht zou meemaken. 
Ik vind het gedrag van  intimideren en onacceptabel, daarnaast belemmert het mij en mijn 
collega’s bij de uitoefening van onze wettelijke taak. 

Ik ken  langer en weet dat hij mij dit niet zal vergeten, en altijd zal blijven nadragen. Ik 
bedoel hiermee dat ik de keuring- en toezichtwerkzaamheden op het bedrijf heb gestaakt. 

Dat  de afgelopen maanden weinig op het bedrijf was heeft gemaakt dat ik mijn toezicht 
daar prettiger en beter kan doen. De afgelopen tijd is de heer  het vaste aanspreekpunt op 
het bedrijf. Met hem kan ik een constructief en normaal gesprek voeren over de slachthygiëne die 
ik daar de afgelopen maanden heb zien verbeteren nu ik daar regelmatig toezicht houd. Met 

 kun je geen normaal gesprek houden, omdat ik en mijn collega’s door hem worden 
geïntimideerd en onjuist worden bejegend.  

De aanwezigheid van  is intimiderend. Hij gaat overal over in discussie en bij elk gesprek 
vertelt hij eerst al zijn oude grieven over de NVWA en bepaalde NVWA-medewerkers die in zijn 
ogen niets goeds kunnen doen en die een hetze tegen hem voeren. Het is in aanwezigheid van 

 moeilijk toezicht houden en handhaven, doordat hij overal op intimiderende wijze 
weerwoord op heeft en niet constructief in overleg wil treden. 

Tijdens mijn toezicht op 19 februari, samen met een collega  deed zich ook een 
incident voor. Ik was in het slachthuis samen met bedrijfsbeheerder  

Al geruime tijd hing condens aan de baan. Toen mijn collega  er iets van zei tegen de 
slachters werd er niets aan gedaan. Ik adviseerde hem om duidelijk te maken dat ze de condens 
moesten verwijderen, voordat ze verder gingen met slachten en het doorschuiven van karkassen. 
Hij heeft hun dit meermalen meegedeeld. Aan zijn aanwijzing werd geen vervolg gegeven.  

Hierop antwoorde de aangesproken slachthuismedewerker: “Dat ga ik niet doen”. Vervolgens ging 
hij door met slachten.  

Daarop heb ik tegen iedereen die op die slachtplaats aan het slachten was meegedeeld, dat er 
gestopt moest worden met slachten. Dit gebeurde ook.  mijn collega  en ik 
liepen naar buiten om over dit voorval met de heer  in gesprek te gaan. Hier hebben we 
besproken dat de aanwijzingen van de Officiële Dierenarts altijd opgevolgd dienen te worden.  

De medewerker die weigerde te voldoen aan de opdracht van mijn collega  is een zoon van 
 

Enige tijd geleden heeft mijn collega  een Rapport van Bevindingen 
aangezegd voor Fecale bezoedeling. Nadat hij vervolgens die dag naar zijn dienstauto liep zag hij 
dat zijn auto was bekrast.  
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Hij had bij aanvang van zijn werkzaamheden zijn auto zonder schade geparkeerd op het terrein 
van het Slachthuis   

Op 15 januari 2021 en 22 januari 2021 heb ik en mijn collega  ook nog 2 rapporten 
van bevindingen aangezegd voor fecale bezoedeling en het niet op de juiste wijze aanbieden van 
een noodslachting.  

Daarnaast heb ik de afgelopen weken veelvuldig de keuring en het toezicht bij het slachthuis 
 uitgevoerd. Van verschillende zaken heb ik de bedrijfsleiding in kennis gesteld om zorg 

te dragen dat de naleving op een hoger niveau komt.  

Samen met de bedrijvenbeheerder  hebben wij een 0-meeting uitgevoerd. 

Door ons zijn verschillende zaken niet in orde bevonden. Deze lijst wordt met het bedrijf besproken 
om de naleving op een hoger niveau te krijgen.  

 

 

doc. 24.1.

-
-



Uitloop 
Aanvraagtijden 

- Noodslachtingen 
- Covo-toezicht. Bij afwezigheid NVWA stopt de keuring. Dus op tijd de slechtste dieren 

slachten. Geen noodslachtingen tussendoor slachten. 
 
VKI-formulieren volledig invullen. 
 
Verdoven van zeugen. Heeft  papieren voor varkens? 
 
Is de tang uitleesbaar? 
 
Slachtdieren zijn erg vuil 
            >Er wordt meer ingestrooid 
 
Bij runderen op de burrie werd de huid schoon gespoten met water. Water bleef in de vang staan 
en, nadat het uier was verwijderd, stroomde het vuile water over het vlees.  
            >Per direct gestopt met spuiten van water op de koe die op de burrie ligt.  
                        >Als weer vuil water vanaf de huid over vlees stroomt RvB schrijven. 
 
Medewerkers bij de burrie gebruiken niet of nauwelijks de sterilisator 
            >Besproken. Sterilisator wordt meer gebruikt 
 
Maagdarmpakketten en huiden lagen op de grond in verband met “zo ging het altijd” en tekort aan 
recipiënten. 
            >Maagdarmpakketten worden nu opgevangen in ‘kruiwagen’ en er is een extra huidenbak. 
                        >verwerking van maagdarmpakketten gebeurt waarschijnlijk nog steeds op de 
grond>aandachtspunt 
 
Tijdens het slachten ontstaat condens in de doorgang van slachthal naar koelcel en onder de 
verdampers in de koelcel 
            >Volgende week wordt er gemopt. 
 
 
Andere aandachtspunten zijn: 
 
Vuile armen / kleding medewerkers 
 
Uithouders voor de hakpees worden niet gesteriliseerd. 
 
Opknapper gooit veel vlees naast bak op grond, tegen muur, enz., en daarna weer in het kratje. 
Afgewaardeerd.  
 

 heeft geen bordes.  laat volgende week weten wanneer deze klaar is. 
 
Pathologie opgeknapt voordat  gekeurd had. 
 
Bouwkundig: Verfbladders op deur koelcel en roestvorming op plafond 

>22/02/2021 opgelost. 
 
 
Aangezien er wel een stijgende lijn is te zien in de slachthygiëne en de karkassen in de koelcel er 
nu wel netjes bij hingen hebben we in overleg met  besloten om geen RvB voor de 
bovenstaande zaken op te maken.  
 
Tijdens het keuren van de noodslachtingen was er een karkas met fecale bezoedeling. Hiervoor is 
RvB aangezegd aangezien het hier om uitgestelde keuring gaat. Verzoek om hier weer een 
herinspectie hygiënisch slachten voor uit te voeren tijdens een volgend PM-toezicht. 
 
Daarnaast heeft  plannen om te verbouwen zodat volledig hangend kan worden geslacht. 
Vermoedelijk verhoogt dat de slachthygiëne en -snelheid. 
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Clusteroverleg Cluster 2       Maandag 15 maart 2021 
 
 
Start overleg: 13.00 uur. 
 
Notulen: .  
 
Aanwezig:  

 
 

 
 
Welkomstwoord door . 
 
Slachthuis  (1 jan – 1 maart 2021). 
 

:  
- Realisatie tactische lijsten besproken.  
- OBIEE: Overtredingen op welzijn, hygiënisch werken, niet geïdentificeerd rek met uiers van vorige 
slachtdag. Meerdere keren opmerkingen gemaakt over sterilisatoren en ontsmettingsmethode 
gereedschappen. Condens. Hygiënisch werken en fecale bezoedeling voornaamste problemen. 
 
 
Stand van zaken :  
Bedrijf ligt nog stil. Er is bij het laatste bezoek een opmerking gemaakt over vuile haken, hierdoor 
werd het personeel rumoerig en vond dat de NVWA niet kundig was. Meneer  maakte 
opnames van de haken (niet de vuile) en bracht medewerkers van de NVWA in beeld. Dit werd als 
onprettig ervaren en er is herhaaldelijk gevraag hiermee te stoppen. Zelfs door het raam van het 
NVWA-kantoor werd nog gefilmd. Slachtproces is hierop stilgelegd.  
Zijn al een aantal keren eerder voorvallen geweest  niet opvolgen van instructies toezichthouders, 
kras op auto.  
Inmiddels heeft er een gesprek plaatsgevonden op het kantoor in Zwolle. De intentie is om de 
werkzaamheden snel weer op te pakken. 
Dhr.  is nu hier aanspreekpunt voor de NVWA. 
 
 
Rondvraag aandachtspunten:  
 

:  
- Punten uit OBIEE herkenbaar, voornamelijk hygiëne.  
- Sterilisatoren: regelmatig steriliseren/wisselen van messen is een aandachtspunt. 
- Welzijn: potstal moet regelmatig schoongehouden worden.  
- Verwerking maagdarmpakketten  personeel haalt de maagdarmpakketten eruit en verwerkt ze in 
dezelfde kleding (geen scheiding tussen het vuile en schone deel). Eventueel denken aan wisselen jas 
en meer nadruk op handen wassen.  
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:  
- Hygiëne: totale verhaal (begin tot einde). 
- Stalling.  
 

  
- Hygiëne wordt wel beter.  
- Condens problemen. 
- Aanbiedingsvorm PM-keuring: maagdarmpakketten moeten tot einde keuring beschikbaar zijn voor 

, identificatie uiers. Niet schoonmaken plek waar uiers liggen.  
- Kundigheid personeel.  
 

:  
- Meekijken met  op nierbeoordeling (petechiën).  
- Kijken of alle  medewerkers op zelfde manier keuren (steekproefsgewijs controleren op 
uniformiteit). 
 
Cameratoezicht: Posities camera’s besproken. Wanneer er weer gestart wordt krijgt IMT’er seintje 
dat dit weer van start kan gaan. Meneer  is aanspreekpunt hiervoor en kan beelden tonen. 
 
In samenhang keuren KDS: er is tijd om te lopen tussen posities. Voorwaarde is dat dit veilig kan.  
 
Speerpunten:  
- Sterilisatoren: tussen elk karkas moet de zaag gesteriliseerd worden. Bij het opstarten van het 
slachtproces moet de temperatuur van deze sterilisator worden opgenomen. 
- Fecale bezoedeling  Na PM 0%, voor PM 5% bezoedeling. Van 10 dieren mag 1 dier fecaal 
bezoedeld zijn. Het moet duidelijk zijn/worden wanneer dier ter keuring wordt aangeboden.  
- Hygiënisch werken: Scheiding schone en vuile gedeelte; kleding, handen wassen. Na iedere vuile 
snijhandeling moet het mes gesteriliseerd worden.  
 
De speerpunten en opvolging worden met dhr   besproken.  De 0-meting die 

samen met heeft gedaan wordt besproken.  Na het gesprek over de bovenstaande 
speerpunten wordt het nog 14 dagen gedoogd, daarna moet het op orde zijn en wordt het 
interventiebeleid gevolgd. Als iets extreem afwijkt wel schrijven. 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

~ 

~~ 

Datum : 7 juni 2021 
Betreft : Cameratoezicht 

Geachte directeur, 

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

Divisie Ontwerp en Dienstverlening 

Catharijoesingel 59 

3511 GG Utrecht 
Postbus 43006 

3540 AA Utrecht 

wwwnvwanl 

Contactpersoon 
cameratoezichtslachtbuizen@.nvwa n1 

Onze. ttferentie 

TRCNVWA/2021/2931 

Bijlage: 1 

De NVWA heeft in uw slachthu is voor de t weede keer geconstateerd dat u (op onderdelen) 
niet adequaat uitvoering geeft aan cameratoezicht. Met deze brief informeer ik u over de 
gevolgen bij een derde constatering. 

U heeft in het verleden aangegeven mee te werken aan cameratoezicht op vrijwillige basis. 
De eisen die de NVWA rond cameratoezicht op hoofdlijnen hanteert, v indt u terug in de 
bij lage bij deze brief. 

Op 30 april 2021 is door de NVWA geconstateerd dat u op onderdelen niet adequaat 
uitvoering geeft aan cameratoezicht. Uit het door de inspecteur ingevulde inspectierapport 
blijkt dat met u is afgesproken dat binnen een termijn van 2 weken de volgende 
onderdelen in overeenstemming moeten zijn met de branche afspraken: ( 1) De camera bij 
het doden omhoog geplaatst, zodat alle handelingen in beeld te zijn , (2) de opslag van de 
camerabeelden vergroten naar 28 dagen, (3) de camera bij het lossen en gedeelte van het 
drijven moeten de beelden ook opnemen (nu alleen live beelden te zien) en (4) de 
handelingen met levende dieren bij het varkens slachten moeten in beeld gebracht worden. 

Op 28 mei 2021 is door de NVWA geconstateerd dat u voor de tweede keer niet adequaat 
uitvoering geeft aan camera toezicht met betrekking tot bovengenoemde punten 1. 2 en 3. 

Hierbij informeer ik u dat als de NVWA voor de derde keer constateert dat u niet adequaat 
uitvoering geeft aan cameratoezicht, omdat bovengenoemde afspraken niet zijn 
nagekomen, de NVWA het toezicht op het dierenwelzijn de eerstkomende 5 slachtdagen bij 
uw bedrijf zal versterken . Het gaat om aanvullend toezicht op alle activiteiten in het 
gedeelte van het bedrijf waar met levende dieren wordt gewerkt. Dit toezicht wordt bij het 
slachthuis in rekening gebracht. Deze maatregel neemt de NVWA om toezicht te kunnen 
houden op de borging van het dierenwelzijn op deze slachthuizen. Dit betekent dat er een 
NVWA inspecteur op het bedrijf aanwezig za l zijn vanaf het moment dat het dieren 
aanvoert, naast de NVWA dierenarts die is aangevraagd voor de AM keuring en eventueel 
ander toezicht. Dit houdt tevens in dat aanvoer van dieren alleen kan plaatsvinden binnen 
openingstijden van de NVWA. De reguliere openingstijden van de NVWA zijn maandag tot 
en met vrijdag (geen feestdagen) van 07.00-18.00 uur. 
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Directie Keuren  

Datum: 

7 juni 2021 

 

Onze referentie 

TRCNVWA/2021/2931 

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via 
cameratoezichtslachthuizen@nvwa.nl.  

 
 
 
Met vriendelijke groet, 

Divisiehoofd Veterinair & Import 
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Directie Keuren  

Datum: 

7 juni 2021 

 

Onze referentie 

TRCNVWA/2021/2931 

Bijlage: 
 

Wat houdt cameratoezicht in?  

• De camera’s brengen alle handelingen met levende dieren in beeld 

• De beelden zijn en blijven bezit van de slachthuizen 

• De NVWA heeft inzage 

• Bewaartermijn is 28 dagen 

• Camera-kwaliteit: minimaal 4K of HD 

• Cameratoezicht ondersteunt en versterkt het toezicht door de NVWA, het is geen 

vervanging 

 
Waar staan camera’s? 
Pluimvee 

• Tijdens het stallen van dieren in de stalruimte 

• Het kantelen van dieren die nog bij bewustzijn zijn 

• Tijdens het aanhangen van dieren die nog bij bewustzijn zijn 

• Het binnentreden van de bedwelmingsplaats. 

• Tijdens het aansnijden van reversibel bedwelmde dieren 

• Tijdens het verbloeden van reversibel bedwelmde dieren 
 
Varkens 

• Het lossen/ afladen van de dieren uit het transportmiddel tot verblijf in de stal 

• Verblijf in de stal tot het opdrijven naar de centrale opdrijfgang 

• Centrale opdrijfgang tot binnengaan naar verdovingsmachine 

• Binnengaan van de CO2 tunnel / de restrainer voor elektrisch verdoven 

• Verlaten van de plaats van verdoven tot ophangen aan slachtlijn 

• Het aankettingen 

• Het steken 

• Het ingaan broeibak 
 
Runderen /kalveren 

• Het lossen/ afladen van de dieren uit het transportmiddel tot verblijf in de stal 

• Verblijf in de stal tot het opdrijven naar de centrale opdrijfgang 

• Centrale opdrijfgang tot binnengaan naar fixatie 

• De fixatiebox tot het bedwelmen 

• Verlaten van de box tot ophangen aan slachtlijn 

• Het aankettingen 

• Het steken 

• Het uitbloeden 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum 22 december 2020 
Betreft cameratoezicht 

Geachte directeur, 

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

U heeft geen gehoor gegeven aan mijn verzoek om binnen 14 dagen na dagtekening 
van mijn brief van 1 december 2020 aan te geven of u wilt meewerken aan 
cameratoezicht op vrijwi llige basis. Daarom za l ik het toezicht op uw bedrijf 
versterken met "aanvu llend permanent toezicht op het levende deel" . 

Cameratoezicht ondersteunt het slachthuis en de NVWA bij het borgen van 
dierenwelzijn . 
In de bijlage kunt u de belangrijkste aspecten van een adequaat camerasysteem 
terugvinden. Het ontbreken van een adequaat camerasysteem is aanleiding voor 
het versterken van het toezicht door de NVWA bij uw bedrijf met "aanvullend 
permanent toezicht op het levende deel" : alle activiteiten in het gedeelte van het 
bedrijf waa r met levende dieren wordt gewerkt. Dit toezicht wordt bij u in rekening 
gebracht. Deze maatregel neemt de NVWA om toezicht te kunnen houden op de 
borging van dierenwelzij n in slachthuizen . Dit betekent dat er een NVWA inspecteur 
op het bedrijf aanwezig zal zijn vanaf het moment dat het dieren aanvoert, naast 
de NVWA dierenarts die is aangevraagd voor de AM keuring en eventueel ander 
toezicht. Dit houdt tevens in dat aanvoer van dieren alleen kan plaatsvinden binnen 
openingstijden van de NVWA. De reguliere openingstijden van de NVWA zijn 
maandag tot en met vrijdag (geen feestdagen) van 07.00-18.00 uur. Het 
aanvullende toezicht za l duren tot het moment waa rop in het slachthuis camera's 
zijn geïnstalleerd waa rmee de borging van het dierenwelzijn op een goede manier 
in beeld gebracht kan worden . 

Dit aanvullend toezicht gaat in per 15 januari 2021. Dit houdt in dat u vanaf dat 
moment bij de aanvraag van de reguliere werkzaamheden extra t ij d aan dient te 
v ragen voor een extra toezichthouder zodanig dat deze aanwezig is vanaf de start 
van het lossen van slachtvee t ot het moment dat het laatste slachtdier verbloed is. 
Als door een medewerker van de NVWA geconstateerd wordt dat er een adequaat 
camerasysteem is geïnstalleerd, kan ik het aanvullend toezicht op het levende deel 
nader bezien . 
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Onze referentie 
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Directie Keuren  

Datum 

22 december 2020 

Onze referentie 

NVWA/2020/6888 

Als u alsnog mee wilt werken aan cameratoezicht op vrijwillige basis, verzoek ik u 
dat te laten weten via cameratoezichtslachthuizen@nvwa.nl. Ook vragen kunt u 

via dat email-adres stellen.   
Zodra u een adequaat systeem heeft geïnstalleerd, kan de NVWA via een start-
inspectie controleren of u inderdaad aan de eisen voldoet. Daarna kan ik het 
“aanvullend permanent toezicht op het levende deel” opnieuw bezien.  
 
Met vriendelijke groet, 

Divisiehoofd Ontwerp en Dienstverlening  
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Directie Keuren  

Datum 

22 december 2020 

Onze referentie 

NVWA/2020/6888 

Bijlage:  
 

Wat houdt cameratoezicht in?  
• De camera’s brengen alle handelingen met levende dieren in beeld 
• De beelden zijn en blijven bezit van de slachthuizen 
• De NVWA heeft inzage 
• Bewaartermijn is 28 dagen 
• Camera-kwaliteit: minimaal 4K of HD 

• Cameratoezicht ondersteunt en versterkt het toezicht door de NVWA, het is 

geen vervanging 
 
Waar staan camera’s? 
Pluimvee 

• Tijdens het stallen van dieren in de stalruimte 
• Het kantelen van dieren die nog bij bewustzijn zijn 
• Tijdens het aanhangen van dieren die nog bij bewustzijn zijn 

• Het binnentreden van de bedwelmingsplaats. 
• Tijdens het aansnijden van reversibel bedwelmde dieren 
• Tijdens het verbloeden van reversibel bedwelmde dieren 

 
Varkens 

• Het lossen/ afladen van de dieren uit het transportmiddel tot verblijf in de 

stal 
• Verblijf in de stal tot het opdrijven naar de centrale opdrijfgang 
• Centrale opdrijfgang tot binnengaan naar verdovingsmachine 

• Binnengaan van de CO2 tunnel / de restrainer voor elektrisch verdoven 
• Verlaten van de plaats van verdoven tot ophangen aan slachtlijn 
• Het aankettingen 
• Het steken 

• Het ingaan broeibak 

 
Runderen /kalveren 

• Het lossen/ afladen van de dieren uit het transportmiddel tot verblijf in de 
stal 

• Verblijf in de stal tot het opdrijven naar de centrale opdrijfgang 
• Centrale opdrijfgang tot binnengaan naar fixatie 

• De fixatiebox tot het bedwelmen 
• Verlaten van de box tot ophangen aan slachtlijn 
• Het aankettingen 
• Het steken 
• Het uitbloeden 
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Cameratoezicht RV 

Algemene informatie  

 

Datum inspectie: 30 april 2021 
Toezichthouder:  en  

 
Camerasysteem 

Aantal camera’s 6 
Beeldkwaliteit/vloeiende 
beelden 

Goed 

Aantal opgeslagen dagen 25 
Camerasysteem compleet? Nee 
Opmerkingen/afspraken 
 

1. Camera doden omhoog plaatsen zodat alle handelingen in beeld 
zijn. 

2. Opslag alle beelden vergroten naar 28 dagen. 
3. Camera lossen en gedeelte van drijven laten opnemen. Nu 

alleen live beelden. 
4. Varkens slachten niet in beeld. Eventuele alternatief graag 

bespreken met Brandy de Vries. 
 
 
 
 

 

 

 

 

Naam slachthuis Slachthuis  
Adres+postcode+plaats  
EG nummer  

KvK nummer  

Contactpersoon CT   

Telefoonnummer  
E-mail  
Voorkeuren mbt afspraak 
maken 
(nb. altijd schriftelijk 
bevestigen) 

 

Team VKE Noord 2  
BB  
Ritueel slachten? Nee 
Diersoorten Rund (varken, schaap, paard) 

Permanent toezicht?  
Slachtdagen en -tijden  

Dinsdag en vrijdag 
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Beelden beoordelen 

Camera Datum opname Oordeel 

Lossen/afladen uit transportmiddel x x 

Verblijf in de stal 8 april 
15 april 
22 april 

Akkoord 

Opdrijfgang 9 april 
16 april 
23 april 

Akkoord 

Binnengaan CO2 tunnel/restrainer  
of fixatiebox/bedwelmingsplaats 

9 april 
16 april 
23 april 

Akkoord 

Verlaten bedwelmingsplaats  9 april 
16 april 
23 april 

Akkoord 

Aankettingen 9 april 
16 april 
23 april 

Akkoord 

Steken 9 april 
16 april 
23 april 

Akkoord 

Ingaan broeibak of uitbloeden 9 april 
16 april 
23 april 

Akkoord 

 
RvB opgemaakt?: Nee 
Opmerkingen/afspraken:  
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1. Camera doden omhoog plaatsen zodat alle handelingen in beeld zijn. 
2. Opslag alle beelden vergroten naar 28 dagen. 
3. Camera lossen en gedeelte van drijven laten opnemen. Nu alleen live beelden. 
4. Varkens slachten niet in beeld. Eventuele alternatief graag bespreken met Brandy de Vries. 
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Cameratoezicht RV 

Algemene informatie  

 

Datum inspectie: 28 mei 2021 
Toezichthouder:  en  

 
Camerasysteem 

Aantal camera’s 6 
Beeldkwaliteit/vloeiende 
beelden 

Goed 

Aantal opgeslagen dagen Minder dan 28 dagen 
Camerasysteem compleet? Nee 
Opmerkingen/afspraken 
 

1. Camera doden omhoog plaatsen zodat alle handelingen in beeld 
zijn. 

2. Opslag alle beelden vergroten naar 28 dagen. 
3. Camera lossen en gedeelte van drijven laten opnemen. Nu 

alleen live beelden. 
 
 
 
 

 

 

 

 

Naam slachthuis Slachthuis  
Adres+postcode+plaats  
EG nummer  

KvK nummer  

Contactpersoon CT   

Telefoonnummer  
E-mail @kpnmail.nl 
Voorkeuren mbt afspraak 
maken 
(nb. altijd schriftelijk 
bevestigen) 

 

Team VKE Noord 2  
BB  
Ritueel slachten? Nee 
Diersoorten Rund (varken, schaap, paard) 

Permanent toezicht?  
Slachtdagen en -tijden  

Dinsdag en vrijdag 
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Beelden beoordelen 

Camera Datum opname Oordeel 

Lossen/afladen uit transportmiddel x Niet in beeld 

Verblijf in de stal 13 mei 
14 mei 
17 mei 
18 mei 
20 mei 
21 mei 

Akkoord 

Opdrijfgang 14 mei 
18 mei 
21 mei 

Akkoord 

Binnengaan CO2 tunnel/restrainer  
of fixatiebox/bedwelmingsplaats 

14 mei 
18 mei 
21 mei 

Akkoord 

Verlaten bedwelmingsplaats  14 mei 
18 mei 
21 mei 

Akkoord 

Aankettingen 14 mei 
18 mei 
21 mei 

Akkoord 

Steken 14 mei 
18 mei 
21 mei 

Akkoord 

Ingaan broeibak of uitbloeden 14 mei 
18 mei 
21 mei 

Akkoord 
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RvB opgemaakt?: Nee 
Opmerkingen/afspraken: Zie eerste pagina.  
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Cameratoezicht RV 

Algemene informatie  

 

Datum inspectie: 25 juni 2021 
Toezichthouder:  

 
Camerasysteem 

Aantal camera’s 7 
Beeldkwaliteit/vloeiende 
beelden 

Goed 

Aantal opgeslagen dagen Geen 28 dagen opslag 
Camerasysteem compleet? Nee, lossen runderen, lossen varkens en broeibak niet in beeld. 
Opmerkingen/afspraken 
 

Het volgende niet in beeld: 
- Varkens lossen 
- Broeibak varkens 

 
De camera die het lossen van runderen zou moeten opnemen, doet dit 
alleen op vrijdag. Echter is de aanvoer op donderdag en daarom heb ik 
het lossen niet kunnen beoordelen. 
 
Afspraak over het omhoog plaatsen van camera 4 doden is goed 
nagekomen. 
 
Overzicht camera’s; 

1. Slachthal runderen 
2. Stal runderen 
3. Drijfgang runderen 2e gedeelte 
4. Doden runderen 
5. Doden varkens 
6. Stal varkens 
7. Drijven runderen 1e gedeelte en aanvoer (?) 

Naam slachthuis Slachthuis  
Adres+postcode+plaats  
EG nummer  

KvK nummer  

Contactpersoon CT   

Telefoonnummer  
E-mail @kpnmail.nl 
Voorkeuren mbt afspraak 
maken 
(nb. altijd schriftelijk 
bevestigen) 

 

Team VKE Noord 2  
BB  
Ritueel slachten? Nee 
Diersoorten Rund (varken, schaap, paard) 

Permanent toezicht?  
Slachtdagen en -tijden Vrijdag 
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Beelden beoordelen 

Camera Datum opname Oordeel 

Lossen/afladen uit transportmiddel X X 

Verblijf in de stal 10 juni 
17 juni 
18 juni 

Akkoord 

Opdrijfgang 11 juni 
18 juni 

Akkoord 

Binnengaan CO2 tunnel/restrainer  
of fixatiebox/bedwelmingsplaats 

11 juni 
18 juni 

Akkoord 

Verlaten bedwelmingsplaats  11 juni 
18 juni 

Akkoord 

Aankettingen 11 juni 
18 juni 

Akkoord 

Steken 11 juni 
18 juni 

Akkoord 

Ingaan broeibak of uitbloeden 11 juni 
18 juni 

Broeibak niet in beeld 

 
RvB opgemaakt?: - 
Opmerkingen/afspraken: Zie hierboven. 

doc. 33.



1

Van: NVWA pb KE Cameratoezicht slachthuizen
Verzonden: woensdag 2 december 2020 14:57
Aan: @kpnmail.nl'
Onderwerp: AANVULLING: FW: Cameratoezicht Slachthuizen
Bijlagen: 6348 Cameratoezicht pdf

Deelnemers aan camera toezicht hoeven het systeem niet 4 weken maar eenmalig (in verband met de 
feestdagen) 6 weken na dagtekening gereed te hebben. Dit is 15 januari 2021. 
 

Van: NVWA pb KE Cameratoezicht slachthuizen  
Verzonden: dinsdag 1 december 2020 15:57 
Aan: @kpnmail.nl'  
Onderwerp: Cameratoezicht Slachthuizen 
 
Geachte heer , 
 
Uw bedrijf voldoet aan de criteria voor camera toezicht. De brief in de bijlage verzoekt u mee te werken aan 
camera toezicht. U ontvangt de brief per post. Met het oog op een snelle attendering mail ik u de brief ook. 
 
Met vriendelijk groet, 
 

 
 
Namens Team Cameratoezicht NVWA 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum 1 december 2020 
Betreft Cameratoezicht 

Geachte directeur, 

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

Bij bedrijven met een gemiddeld slachtvolume groter dan 10 GVE per week 
ondersteunt cameratoezicht het slachthuis en de NVWA bij toezicht op 
dierenwelzijn . Uit onze gegevens blij kt dat uw bedrijf meer dan gemiddeld 10 GVE 
per week slacht. Met deze brief verzoek ik u mee te werken aan cameratoezicht 
op vrijwillige basis. Als u meewerkt , verzoek ik u binnen 4 weken na dagtekening 
van deze brief een adequaat camerasysteem te installeren. 

De NVWA werkt sinds 2017 aan cameratoezicht in slachthuizen. De Tweede Kamer 
heeft het kabinet opgeroepen cameratoezicht in te voeren, waarna er afspraken 
zijn gemaakt met de brancheverenigingen voor cameratoezicht op vrijwillige 
basis. Cameratoezicht brengt alle handelingen met levende dieren in beeld : van 
aanvoer tot aan de eerste slachthandeling. 
Er zijn versch illende eisen aan het camerasysteem, onder andere dat beelden 
minimaal van HD-kwaliteit zijn en dat beelden minimaal 28 dagen bewaard 
worden. In de bijlage vindt u de eisen op hoofdlijnen rond cameratoezicht. 

De bedrij fsbeheerder en de officiële dierenarts (OD) kunnen u om inzage in de 
beelden vragen, om die in hun toezicht te betrekken. Daarnaast bezoeken 
inspecteurs van de NVWA periodiek de slachthuizen voor camera-inspecties. I n 
beginsel bezoeken zij de slachthuizen met permanent toezicht twee keer per 
maand, de middelgrote slachthuizen 1 keer per maand. Zij v ragen daarbij inzage 
in de camerabeelden. 

Cameratoezicht werkt met de reguliere wet- en regelgeving rond dierenwelzijn. 
Camerabeelden kunnen dan ook de basis zijn voor het nemen van maatregelen 
conform het reguliere intervent iebeleid. Waar nodig zullen de OD of OA afschrift 
van de relevante beelden vragen. 

Cameratoezicht in de Nederlandse slachthuizen is op vrijwillige basis. Slachthuizen 
die niet vrijwillig meewerken aan cameratoezicht krijgen (aanvullend) permanent 
NVWA toezicht op alle activiteiten in het gedeelte van het bedrijf waa r met 
levende dieren wordt gewerkt. Dit toezicht wordt bij het slachthuis in rekening 
gebracht. Deze maatregel neemt de NVWA om toezicht te kunnen houden op de 
borging van het dierenwelzijn op deze slachthuizen . 
Dit betekent dat er een NVWA inspecteur op het bedrijf aanwezig za l zijn vanaf 
het moment dat het dieren aanvoert, naast de NVWA dierenarts die is 
aangevraagd voor de AM keuring en eventueel ander toezicht. 

doe. 35.1 

Di rectie Keuren 
Divisie Ontwerp en 
Dienstverlening 

Catharijnesingel 59 
3511 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 
www.nvwa.nl 

Onze referentie 
NVWA/ 2020/ 6348 
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Directie Keuren  

Datum 

1 december 2020 

Onze referentie 

NVWA/2020/6348 

Dit houdt tevens in dat aanvoer van dieren alleen kan plaatsvinden binnen 

openingstijden van de NVWA. De reguliere openingstijden van de NVWA zijn 
maandag tot en met vrijdag (geen feestdagen) van 07.00-18.00 uur.  
Het aanvullende toezicht zal duren tot het moment waarop in het slachthuis 
camera’s zijn geïnstalleerd waarmee de borging van het dierenwelzijn op een 
goede manier in beeld gebracht kan worden. 
 
Ik verzoek u binnen twee weken na dagtekening van deze brief via 

cameratoezichtslachthuizen@nvwa.nl door te geven of u mee wilt werken aan 
cameratoezicht op vrijwillige basis. De NVWA controleert met een startinspectie of 
het camerasysteem aan de eisen voldoet.  
Via cameratoezichtslachthuizen@nvwa.nl kunt u een startinspectie aanvragen. 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met 06-   

, Senior Inspecteur Cameratoezicht) of 06-  ( , 
Programmamanager Cameratoezicht). 

 
Met vriendelijke groet, 

Divisiehoofd Ontwerp & Dienstverlening 
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Directie Keuren  

Datum 

1 december 2020 

Onze referentie 

NVWA/2020/6348 

Bijlage 

 
Wat houdt cameratoezicht in?  
• De camera’s brengen alle handelingen met levende dieren in beeld 
• De beelden zijn en blijven bezit van de slachthuizen 
• De NVWA heeft inzage 
• Bewaartermijn is 28 dagen 
• Camera-kwaliteit: minimaal 4K of HD 

• Cameratoezicht ondersteunt en versterkt het toezicht door de NVWA, het is 
geen vervanging 

 
Waar staan camera’s? 
Pluimvee 

• Tijdens het stallen van dieren in de stalruimte 
• Het kantelen van dieren die nog bij bewustzijn zijn 

• Tijdens het aanhangen van dieren die nog bij bewustzijn zijn 
• Het binnentreden van de bedwelmingsplaats. 
• Tijdens het aansnijden van reversibel bedwelmde dieren 
• Tijdens het verbloeden van reversibel bedwelmde dieren 

 
Varkens 

• Het lossen/ afladen van de dieren uit het transportmiddel tot verblijf in de 
stal 

• Verblijf in de stal tot het opdrijven naar de centrale opdrijfgang 
• Centrale opdrijfgang tot binnengaan naar verdovingsmachine 

• Binnengaan van de CO2 tunnel / de restrainer voor elektrisch verdoven 
• Verlaten van de plaats van verdoven tot ophangen aan slachtlijn 
• Het aankettingen 

• Het steken 
• Het ingaan broeibak 

 
Runderen /kalveren 

• Het lossen/ afladen van de dieren uit het transportmiddel tot verblijf in de 
stal 

• Verblijf in de stal tot het opdrijven naar de centrale opdrijfgang 

• Centrale opdrijfgang tot binnengaan naar fixatie 
• De fixatiebox tot het bedwelmen 
• Verlaten van de box tot ophangen aan slachtlijn 
• Het aankettingen 
• Het steken 
• Het uitbloeden 
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Bevindingen slachthuis  08/01/2021 

Aanvoeraantallen klopten niet. 

Grote uitloop voor . 

De uitbloedende runderen hangen vlak naast de burrie te spartelen. Kans op bezoedeling vanaf 
spartelende rund naar karkas op burrie. 

Uier wordt op grond gegooid. 

Maagdarmkanaal wordt naast burrie op de grond gegooid en daar direct verder verwerkt. 

Burrie raakt de voorpoot van een hangend karkas. 

Met vuile handen karkas aanraken. Grote twijfel of er enig hygiënisch besef aanwezig is in de 
slachtploeg van het vuile gedeelte. 

Twijfel of kettingen voor onthuiden wel worden gesteriliseerd. 

Zaagbordes staat in de weg waardoor karkashelften het bordes raken 

Uier wordt niet ter keuring aangeboden 

Maagdarmkanaal wordt niet ter keuring aangeboden 

Uier wordt niet bewaard tot einde keuring 

Maagdarmkanaal blijft niet intact tot einde keuring 

Pensen worden over de grond naar het pensenlokaal gesleept. Daar worden ze op de grond 
geleegd. Er lagen meerdere kubieke meters pensinhoud op de grond. 

Er is geen bordes beschikbaar voor de PM-keuring 

De vloer wordt veelvuldig schoon gespoten waardoor kans op opspattend water naar de karkassen. 

 

Wie is aanspreekpunt: ? 
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Cameratoezicht RV 

Algemene informatie  

 

Datum inspectie: 
Toezichthouder: 

 
Camerasysteem 

Aantal camera’s 7 
Beeldkwaliteit/vloeiende 
beelden 

Goed 

Aantal opgeslagen dagen Geen 28 dagen opslag 
Camerasysteem compleet? Nee, lossen runderen, lossen varkens en broeibak niet in beeld. 
Opmerkingen/afspraken 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Naam slachthuis   
 

Adres+postcode+plaats   
EG nummer  

KvK nummer  

Contactpersoon CT   

Telefoonnummer 06-  
E-mail @kpnmail.nl 
Team VKE VKE N 02 
BB  
Ritueel slachten? Nee 
Diersoorten Rund (varken, schaap, paard) 

Permanent toezicht?  
Slachtdagen en -tijden Vrijdag 
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Beelden beoordelen 

Camera Datum opname Oordeel 

Lossen/afladen uit transportmiddel   

Verblijf in de stal   

Opdrijfgang   

Binnengaan CO2 tunnel/restrainer  
of fixatiebox/bedwelmingsplaats 

  

Verlaten bedwelmingsplaats    

Aankettingen   

Steken   

Ingaan broeibak of uitbloeden   

 
RvB opgemaakt?:  
Opmerkingen/afspraken: 
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Van: NVWA pb KE Cameratoezicht slachthuizen
Verzonden: dinsdag 1 december 2020 15:57
Aan: @kpnmail.nl'
Onderwerp: Cameratoezicht Slachthuizen
Bijlagen: 6348 Cameratoezicht pdf

Geachte heer , 
 
Uw bedrijf voldoet aan de criteria voor camera toezicht. De brief in de bijlage verzoekt u mee te werken aan 
camera toezicht. U ontvangt de brief per post. Met het oog op een snelle attendering mail ik u de brief ook. 
 
Met vriendelijk groet, 
 

 
 
Namens Team Cameratoezicht NVWA 
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Van:
Verzonden: donderdag 11 februari 2021 17:34
Aan:
Onderwerp: CT 

Dag allen, 
 

 en ondergetekende hebben op 10 februari 2021 een herinspectie gedaan bij slachthuis  
voor wat betreft extra camera’s bijplaatsen 
Deze zijn inmiddels geplaatst en op de laptop waren  beelden van alle camera’s goed te zien. 
In onderstaande mail zijn onze bevindingen ROOD geaccentueerd 

 heeft ons prima ontvangen en ons naar zijn laptop begeleid. Eigenaar  was er 
ook bij aanwezig. 

 zal in overleg gaan wie eind van deze maand of volgende maand?? de officiële camera inspectie gaat doen. 
 
Groet . 
 
 
Hallo , 
 
Vanochtend in  geweest voor startinspectie CT. Het bedrijf heeft 3 camera’s hangen.  
Camera 1 stal runderen: Hierop zou ook het lossen op te zien moeten zijn. 
Camera 2 wachtruimte: Hier staan de runderen voordat ze geschoten worden. 
Camera 3 slachthal: Hier zou het schieten, aanketten, steken en verbloeden op te zien moeten zijn. 
 
Het drijven van runderen (buitenlangs) is niet in beeld. Ik heb dus aangegeven dat hiervoor een camera of 
camera’s moet(en) worden bijgeplaatst.  gaf aan dat ze hier minimaal een maand een maximaal 
2 maanden voor nodig hebben. Hier hebben ze nu 2 camera’s bijgeplaatst en je ziet nu de gehele 
aandrijfgang buiten 
 
Eigenaar   gaf aan dat er geen varkens meer worden geslacht. Hierdoor hoeft de varkensstal en de 
broeibak niet in beeld. Mochten ze wel varkens gaan slachten dan zullen hier ook camera’s geplaatst moeten 
worden. Dit zullen we met elkaar in de gaten moeten houden.  
 

  heeft mij toegezegd dat alle dieren die ze slachten in de bovengenoemde stal worden gelost en 
gestald. 
 
Ik heb nog telefonisch contact gehad met  . Volgens hem zou het wel waar kunnen zijn dat ze 
momenteel geen varkens slachten. Hij gaf ook aan dat er stieren worden ondergebracht in een andere ruimte. 

 komt de komende tijd redelijk vaak bij dit bedrijf en hij zal het ook goed in de gaten houden. Als iets niet 
klopt of niet goed in beeld is stelt hij mij in kennis.  
Bij deze stal is nu ook extra camera geplaatst, wordt op dit moment niet gebruikt mocht dat in de 
toekomst wel zo zijn dan kun je de beelden zien 
 
Het is aan jou/jullie of er nu aanvullend toezicht komt. Nogmaals, alles is in principe in  beeld behalve de drijfgang 
buitenlangs.  
 
 
Groeten,  
 

Van: @nvwa.nl>  
Verzonden: maandag 11 januari 2021 17:32 
Aan: t@nvwa.nl> 
CC: @nvwa.nl>; @nvwa.nl>;  

@nvwa.nl> 
Onderwerp: CT  
 
Hoi , 
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2

Voor je bezoek aan  woensdag; bijgevoegde brief is aan het bedrijf gestuurd, staat ook op de T-schijf. 
We (ik, )  houden er rekening mee dat .  

 
 

 
   

 
Groetjes, 
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Van:
Verzonden: woensdag 22 januari 2020 14:52
Aan: @nvwa.nl; @nvwa.nl; @nvwa.nl
Onderwerp: FW:  

Hoi , 
 
Hier de brief waarin de boete wordt aangezegd.  

 
 

 
 

 
Ik hoor graag. 
 
Groet  
 

Van:   
Verzonden: woensdag 22 januari 2020 14:22 
Aan:   
Onderwerp: Jansma  
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" RrtourildfeS' Po'itDUS 4 3006 3540 All I.J t,i"Cht 

WdZ0190314lk 

AANTEKENEN 

Datum 20 januari 2020 
Betre~ Voornemen tot boeteopleggi ng 

Geachte heer/mevrouw, 

Nederland~ 
warenauto1 
Ministerie val 
Naruuren Vo 

Op 13 augustus 2019 omstreeks 10.15 uur, heeft een toezichl 
Nederlandse Voedsel- en Warenautorltelt op net slachthuis, 0 
te ""-::-:--=..,,,.....- geconstateerd dat uw onderneml ng een overtri 
die op grona van de Wet dieren beboetbaar Is. 

Deze overtreding is u toe te rekenen. 

Naar aanleiding van de constateringen is een rapport opgemi 
119317. Een kopie van dit rapport is als bijlage 1 bij deze brl 

Beboetbaar feit 
Naar aanleiding van het rapport heb Ik het voornemen u een 
van f. 5.000,00 voor het hieronder vermelde beboetbare feit 

Beboetbaar feit 1: Een karkas was zichtbaar verontreinigd. 1 

verontre,inigingen werden nîet onmidde\li 
htrcniiden of door een andere behandelin 

2 
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De NVWA heeft ambtshalve getoetst of de overtreding in de o 
aanmerking komt voor toepassing van een verdubbeling of hal 
op grond van artikel 2.3 van het Besluit. De risico's of gevolge 
begane overtreding voor de volksgezondheid, diergezondheid, 
milieu zijn niet zodanig, dat er aanleiding is om af te wijken va 
standaardboetebedrag dat bij deze overtreding hoort. 

Het boetebedrag voor het beboetbare feit 1 is echter op groncj 
het Besluit wel verhoogd, omdat u op 27 juli 2018 (boetezaall, 
201802567) eerder beboet bent voor eenzelfde overtreding e1 
jaar verlopen zijn sinds die eerdere boete onherroepelijk is ge 
gelijk aan de som van de voor de overtreding op te leggen bo 
eerdere overtreding opgelegde boete. 

Zienswijze 
Ik stel u in de gelegenheid uw zienswijze naar voren te breng 
om te herhalen wat eventueel eerder gezegd is bij het opne~ 

verklaring. 

Bij voorkeur kunt u uw zienswijze via de e-mail (maximaal 
zienswijze@nvwa.nl U ontvangt een bevestiging als uw beri 

Uw zienswijze kunt u eventueel ook per post verzenden naai 
Voedsel- en Warenautoriteit, divisie Juridische zaken, team 1 

maatregelen, Postbus 43006, 3540 AA Utrecht, t.a.v. mevr. 
U moet dat doen binnen twee weken na dagtekening van 

voornemen tot boeteoplegging. 
Vermeld in uw e-mail of brief het boetezaaknummer 201901 
datum van d it voornemen tot boeteoplegging. 

Wanneer u niet binnen twee weken reageert dan wordt erv, 
niets toe te voegen heett aan wat u al eerder gezegd heelt 

opgenomen verklaring. 
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Na deze twee weken neem ik een besluit. Dit besluit wordt in 

boetebeschlkking zo snel mogelijk aan u bekend gemaakt. Te~ 
boetebcschikl<ing kunt u bezwaar maken. In dle boetebeschik 

worden hoe u dat kunt doen. 

Hoogachtend, 
' - u :_,_ .......... "'"'" 1 ;iinnbnt I W N~tuur en Voedselkwallte,t, 

teamleider team Bestuurlijke maatregelen 1 LIVV 

NB Het geven v.an een zienswijze is niet hetzelfde als het ma 
kunt nu uw zienswijze geven in reactie op het nu voor u ligg 
boeteoplegging"; u kunt later bezwaar maken tegen een eve 

boetebeschikking. 

Bijlagen: 1. kopie rapport met kenmerk 119317. 

Uittreksels van de KvK en/of BRP worden om privacyreden 
kop ie van het rapport meegezonden. 
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IBD- nummer: 2019/153530/119317 

Ned~ 
War~ 
Minb 
Nam 

RAPPORT VAN BEVI NDII 

Ondergetekende, inspecteur met toezlchthoudernummer 
van de Nederlandse Voedsel - en Warenautoriteit (NVWA) 
1 andbouw, Natuur en Voedselkwalltell als bedoeld in arti~ 
Algemene wet bestuursrecht, aangewezen voor hel houdc 
naleving van het bepaalde bij of krachtens de wettelijke ~ 
toezicht op de naleving Is opgedragen aan de NVWA, bed 

Naar aanleiding van een regulier toezicht bevond ik mij te 

Lo~t,~ 
Naam ; Slachthuis 
Adres 
Postcode Plaats 
Erkenningsnummer 
Soort bedrijf : Slachthuis 

Bevinding(en} : 
Datum en tijdstip van de bevind ing: 13 augustus 2019 

ln het bedrijf aangesproken en gelegitimeerd aan: de he 
functie: slachthuismedewerker. 

Tijdens m ijn inspectie bevond ik mij in de koellcel van h~ 
mortem-keuring van de noodslachtingen van die dag. I~ 
noodslachtingen volledig uitgeslacht waren en klaar hin~ 

Ik zag daar dat het runderkarkas ..___,.........,........,.. ..................... van de l 
bezoedefd was met mest ter hoogte van de schouder v 
Deze bezoedeling was duidelijk zichtbaar en had een do 
cm. Ik heb het bedrijf op de hoogte gesteld van mijn be 

__. ___ L - - --- -' -- t t--- .... •- - 1-- --~~-t--
8 
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~ectredeG 
Naam 
Adres 
Postcode Plaats 
KvK nummer 
Soort bedriJf : Slachthuis 

doc.42 

(h.o.d .n. Slachth 

,.......,"...1.1~....w...!de heer •lll•IIIII••■ als slachthuismedewerker 
van mijn bevindingen op de hoogte en zegde ter 

van bevindingen aan. 

Ik heb op ambtseed dit rapport van bevrnd ingen opgemaakt, 
ondertekend domicilie kiezend te op 19 augustus 201. 

Toezichthouder 

Bijlage: 
VOS Slachthuis 13-08-2019 
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Van: ) namens NVWA pb KE Cameratoezicht slachthuizen
Verzonden: donderdag 29 juli 2021 13:04
Aan: @kpnmail.nl'
Onderwerp: FW: Camera Toezicht Slachthuis  BV

Geachte meneer/mevrouw, 

Per brief van 23 maart bent u geïnformeerd over cameratoezicht en het inplannen daarvan op een vast dagdeel. 

Hierbij informeer ik u dat de NVWA de camera-inspecties rond dierenwelzijn bij uw bedrijf Slachthuis 

 BV voortaan zal uitvoeren op donderdag middag. De inspectie vindt plaats tussen 12:00 en 

16:00 en duurt gemiddeld 2 uur. 
De eerste camera-inspectie na het verzenden van dit bericht zal bij u plaatsvinden in week 32, donderdag 12 
augustus. Uw bedrijf wordt elke 4 weken bezocht voor cameratoezicht. De daaropvolgende inspectie is bij u dus 
in week 36 op donderdag middag. 
De NVWA zal niet meer voorafgaand aan een camera-inspectie met uw bedrijf contact zoeken om een moment te 
plannen.  
Ik verzoek u de NVWA inspecteur inzage te geven in de beelden op het in deze brief aangegeven dagdeel.  
Er is contact met de slachthuizen opgenomen over welke momenten voor het bedrijf passen.  
Met de informatie van ook uw bedrijf heeft de NVWA een planning gemaakt die zo goed mogelijk aansluit bij de 
wensen van de bedrijven, binnen onze mogelijkheden. In verband met de vakantieperiodes, ziekte en overige 
planningszaken kunnen er wijzigingen in deze planning noodzakelijk zijn. Via de afdeling Planning wordt u 
hierover geïnformeerd, indien van toepassing voor uw bedrijf. 

 Noord: NVWA Planning Zwolle, 088 223 3100 
 Zuid: NVWA Planning Eindhoven, 088 223 5114 

Als u vragen heeft over deze mail, kunt u die stellen via cameratoezichtslachthuizen@nvwa.nl 
Met vriendelijke groet, 
namens het projectteam cameratoezicht, 

 
Inspecteur Medewerker Toezicht 
..................................................................................... 
Directie Keuren  
Divisie Veterinair & import  
Afdeling Veterinaire keuring & exportcertificering zuid  
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit  
Catharijnesingel 59 | 3511 GG | Utrecht  
Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht 
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Van: 
Verzonden: vrijdag 31 januari 2020 11 :08 
Aan: 
Onderwerp: 

Hallo _ , 

Een erg vervelende situatie uiteraard, ~ die tegen onze dierenartsen sch reeuwt dat er niet bij het 
doden van dieren gekeken mag worden . 

Groet, 

Van: 
Verzonden: woensdag 29 januari 2020 16:10 
Aan: ) 
CC: 

We hebben we wat incidenten bij ~ Ik heb hier de verslagen. Je weet dat we 3 maanden gelden 
afgesproken hebben dat we niet met twee mensen meer komen . Verder zijn de andere afspraken gewoon nog van 
toepassing. Ik heb dit met de mail bevestigd. 

Nu is de vraag met wat er gebeurd is te doen. 

Ik bel j e nog even om even e context toe te lichten. 

Bedankt voor je ondersteuning . 



1

Van:
Verzonden: dinsdag 12 november 2019 11:31
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Overleg 

Hoi , 
Dank je wel voor je antwoord en je visie. We doen verder nu geen nadere dingen. 
Ik hou je op de hoogte. 
Groet  
Van:   
Verzonden: dinsdag 12 november 2019 11:24 
Aan:   
CC:   
Onderwerp: RE: Overleg  
Hallo , 
Nee, noodzakelijk is het allerminst om een brief te schrijven. En ook geen besluit. Er zijn namelijk geen afspraken 
gemaakt (besluiten genomen) waartegen bezwaar (en beroep) mogelijk is. 
Het toezichtregime is nu afgezwakt door niet langer een extra medewerker in te zetten op het slachthuis. Dat ligt nu 
vast in een email aan de advocaat. Ook is in deze email aangekondigd dat opnieuw maatregelen genomen zullen 
worden door de NVWA als daartoe aanleiding is. (Overigens, het inzetten van een extra toezichthouder is geen 
juridische maatregel waartegen bezwaar kan worden gemaakt, maar een feitelijk handelen door de NVWA. Hetgeen 
niet betekent dat dit ondoordacht moet gebeuren. Tegen de factuur waarmee die extra toezichthouder in rekening 
wordt gebracht kan namelijk wel bezwaar worden gemaakt.) Deze email lijkt mij nu afdoende.  
Mocht het toch weer zover komen, dan moeten die nieuwe/extra maatregelen wel worden vastgelegd in een brief 
of besluit.  
Groet, 

  

Van: @nvwa.nl> 
Verzonden op: zaterdag 9 november 2019 07:48 
Aan: @nvwa.nl>,"Luij nvwa.nl> 
CC: " nvwa.nl>,"Bo nvwa.nl>,"  
( nvwa.nl> 
Onderwerp: RE: Overleg  
 
 

Hoi , 
Dit is de mail die ik gestuurd heb met de afspraken met  Ik hoor graag of het noodzakelijk of nuttig is 
als jij het bevestigt met een juridische brief. 

Van:  
Datum: 7 november 2019 om 19:52:40 CET 
Aan: .nl 
Kopie: " nvwa.nl> 
Onderwerp: Overleg  
Hoi dhr , 
We hebben een goed gesprek gehad. Ik heb afgesproken dat vanaf volgende week geen extra 
medewerker meesturen. Ook is afgesproken dat de communicatie niet wijzigt. Mocht intimiderend gedrag 
worden geconstateerd zal opnieuw extra maatregelen worden afgesproken. 
Ik wil nog afstemming om deze nieuwe afspraken nog in een juridisch document moet worden gezet. 
Ook is afgesproken dat ik van u documenten ontvangen waaruit zou blijken dat kosten onterecht in 
rekening zijn gebracht. Ik zou mij dan inzetten om dit te herstellen. 
Ik hoop u zo op gepaste wijze te hebben geïnformeerd. 
Groet   
Verstuurd vanaf mijn iPhone 
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Groet  
Van:   
Verzonden: vrijdag 8 november 2019 11:50 
Aan: @nvwa.nl>; @nvwa.nl> 
CC: @nvwa.nl>; @nvwa.nl>;  

@nvwa.nl> 
Onderwerp: RE: Overleg  
Hallo  en , 
Met het dossier  ben ik bekend. Ik ben bekend met de brieven die over en weer verstuurd zijn en de 
afspraken die daarin zijn vastgelegd. 
Echter dit (zie het pdf-bestand) is de laatste brief die ik heb. Wat het antwoord van de NVWA daarop geweest is, 
weet ik niet (meer), heb ik niet in mijn mailbox. 
@ , het is inmiddels lang geleden, maar weet jij dat (nog)? Maar misschien moeten we niet teveel 
teruggrijpen op het verleden.  
@ , uit jouw e-mail maak ik op dat er nieuwe afspraken gemaakt zijn met  Wat zijn die nieuwe 
afspraken precies? En hoe verhouden die zich met de afspraken die er waren of nog steeds zijn? 
Ik schrijf uiteraard graag een brief waarin de (nieuwe) situatie wordt vastgelegd. 
Groet, 

 

Van:   
Verzonden: donderdag 7 november 2019 20:17 
Aan: @nvwa.nl> 
CC: @nvwa.nl>; @nvwa.nl>;  

@nvwa.nl> 
Onderwerp: FW: Overleg  
Hoi, 
Hier de bevestiging van de afspraken met   

 moet dit nog geformaliseerd worden in een juridische brief? 
Groet 

Van: > 
Verzonden op: donderdag 7 november 2019 19:52 
Aan: @ .nl 
CC: " @nvwa.nl> 
Onderwerp: Overleg  

Hoi dhr , 
 
We hebben een goed gesprek gehad. Ik heb afgesproken dat vanaf volgende week geen extra medewerker meesturen. Ook is 
afgesproken dat de communicatie niet wijzigt. Mocht intimiderend gedrag worden geconstateerd zal opnieuw extra 
maatregelen worden afgesproken. 
Ik wil nog afstemming om deze nieuwe afspraken nog in een juridisch document moet worden gezet. 
 
Ook is afgesproken dat ik van u documenten ontvangen waaruit zou blijken dat kosten om terecht in rekening zijn gebracht. Ik 
zou mij dan inzetten om dit herstellen. 
 
Ik hoop u zo op gepaste wijze te hebben geïnformeerd. 
 
Groet   
 
 
Verstuurd vanaf mijn iPhone 
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Van:
Verzonden: woensdag 13 november 2019 11:13
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Overleg 
Bijlagen:

 
 
Om het dossier compleet te maken stuur ik mijn mail van 19.9.2018 aan  als reactie op de aangetekende 
brief. 
De reactie is iom JZ opgesteld en verzonden. 
 
Groet,  
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)

Van:
Verzonden: woensdag 19 september 2018 15:20
Aan: advocatuur
Onderwerp:
Bijlagen: 5B86708A.pdf

Geachte heer , 
 
 
Ik heb kennis genomen van de door u aangetekend verzonden brief, d.d. 28 augustus 2018, inzake slachthuis 

 
Uit uw brief maak ik op dat u de gemaakte afspraak voor wat betreft de afwezigheid van de heer  sr. 
tijdens de keuringswerkzaamheden van de NVWA medewerkers zonder overleg met de NVWA per 17 september 
2018 heeft beëindigd. 
Ik betreur deze gang van zaken.  
 
De NVWA zal na 17 september 2018 de keuringsaanvragen in behandeling nemen en de werkzaamheden met 
twee personen blijven uitvoeren. 
U zult begrijpen dat, wanneer de zaak wederom escaleert, de NVWA haar werkzaamheden per direct zal staken en 
de vervolg aanvragen niet in behandeling zal nemen. 
Pas wanneer er een persoonlijk gesprek met de heer  sr. heeft plaatsgevonden op ons kantoor te Utrecht, 
zal duidelijk worden onder welke voorwaarden de NVWA haar werkzaamheden weer zal aanvangen. 
 
Ik ga er vanuit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Hoogachtend, 
 
 

 
afdelingshoofd 
 
........................................................................ 
Directie Keuren 
Divisie Veterinair & Import 
Afdeling Veterinaire keuring & exportcertificering noord Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit Catharijnesingel 
59 | 3511 GG | Utrecht Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht ........................................................................ 
T (088) 2233333 
M (06)  

@nvwa.nl 
http://www.nvwa.nl 
........................................................................ 
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Kort verslag over telefoongesprek met de heer  op woensdag 22 januari. 

 

Ik werd half 8 gebeld door de heer  Hij begon gelijk op zijn wijze ( ) te 
zeggen dat hij een boete heeft gekregen van 5000 euro. Hij wist zeker dat het niet klopte en 
onterecht was. Er zou ook niet door de dierenarts gezegd zijn dat er RvB zou worden opgemaakt. 

Dit ging paar minuten door en voor dat ik iets kon zeggen gooide hij de hoorn er op. Ik heb hem 
terug gebeld en gevraagd of hij een foto van de brief wilde maken en naar mijn mailen. Ik zou er 
naar kijken en dezelfde week nog contact zou leggen. Hij kalmeerde wat. 

Ik heb de RvB bekeken.  heeft voor bezoedeling conform interventie beleid een RvB 
opgesteld. Hij heeft ook netjes conform de afspraken vertelt dat hij een rapport zou opmaken. 

Vrijdag heb ik hem een sms gestuurd dat ik een afspraak zou maken. 
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PROGRAMMA AM > 10 GVE RV GEPLANDE_STARTDAT 17-1-2020
RELATIE Slachthuis 

VTT_IDENTIFICATIE

(Voor 
herinspecties)

TOETSINGSVRAAG ANTWOORD

5148302 Zijn er afwijkingen 
gevonden?

Ja

Er waren niet 
slachtwaardige 
(GTS) dieren.

Ja

Hoeveel dieren 
waren niet 
slachtwaardig?

1

Welke diersoort(en) 
was niet 
slachtwaardig?

rund

Geef aan waarom 
het slachtdier(en) 
niet slachtwaardig 
was:

 temp. 
39.3 gr Celcius, 
opgetrok. buik, RA 
bil onsteking,LA bil 
dik plus ligplek

Er is een 
corrigerende 
maatregel genomen 
(3)

Nee

Er is een rapport van
bevindingen 
opgesteld (3)

Nee

Is de voorselectie t.
a.v. afwijkende 
dieren correct 
uitgevoerd?

Ja

Zijn er corrigerende 
interventies 
uitgevoerd?

Nee

Is er een rapport van
bevindingen 
opgemaakt?

Nee

Afspraken met 
betrokkene 
gemaakt?

Nee

Zijn er bevindingen 
geconstateerd 
waarbij een 
betrokkene wordt 
vastgelegd?

Ja

doc. 53.1.



PROGRAMMA CL Heterdaad SP GEPLANDE_STARTDAT 17-1-2020
RELATIE Slachthuis 

VTT_IDENTIFICATIE

(Voor 
herinspecties)

TOETSINGSVRAAG ANTWOORD

5149179 Geconstateerde 
overtreding bij: 
Andere overtreding

Ja

Omschrijf de andere 
overtreding

keurkoelcel condens plafond (cat 4 voor 
keuring hiernaar toegehaald zegt ). 
Condens mag niet aanwezig zijn, hierna 
ventilatoren koelcel aangezet. Condens 
verwijderen voordat karkassen in de koelcel
komen. Cat 4 karkas is direct naar koelcel 
zonder condens gegaan.

Er is een 
corrigerende 
maatregel genomen 
(10)

Nee

Er is een rapport van
bevindingen 
opgesteld (10)

Nee

Zijn er corrigerende 
interventies 
uitgevoerd?

Nee

Is er een rapport van
bevindingen 
opgemaakt?

Nee

Volgt er een 
herinspectie?

Nee

Afspraken met 
betrokkene 
gemaakt?

Ja

Omschrijf de 
afspraken met 
betrokkene

condens verwijderen voordat karkassen in 
de koelcel komen

Zijn er bevindingen 
geconstateerd 
waarbij een 
betrokkene wordt 
vastgelegd?

Ja
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Slach1diercn Roodvleesslach1erij 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
Mini5rrrie van Landbouw, 
Namur en Voedselkwalirrir 
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Bevtnd1~ti,n bij d • lo.eurit1g 
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Bevindingen bij ót keuing 
11A he1 slacMtn 
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Vrijdag 17 januari 2020  en  volgens dagrooster ingepland voor 

aangevraagde werkzaamheden bij Slachthuis  en  

Bij aankomst op het slachthuis in  vroeg  of we met z’n tweeën kwamen. 

Bevestigend geantwoord en gevraagd of het bedrijf een brief omtrent het 4-ogen toezicht 

ontvangen had, reactie  ‘ik geloof het wel’. Hierna aangegeven dat we ook wel alleen komen 

als een dubbele bezetting niet haalbaar is. Reactie  “al komen jullie met 5 man, het maakt mij 

niets uit”. Bij binnenkomst van het bedrijf goedemorgen door openstaande deur kantine gezegd. 

Samen met  en  naar de stal gegaan voor de levende keuring. Aangezien  hier nog 

weinig geweest was, heb ik de keuring uitgevoerd. 5 Runderen levend gekeurd. 1 Rund geen 

toestemming tot slachten gegeven vanwege opgetrokken buik, dikke billen en 

lichaamstemperatuur van 39,3 graden Celsius. Respons  toen dier kwam (dag eerder) had het 

rund geen koorts. Hierna nog 2 zeugen en 7 vleesvarkens gekeurd.  

De pm-keuring bestond uit 1 noodslachting. Bij het keuren het niet gebruiken van stoppen in het 

schietgat (achterhoofdsgat) genoemd bij  Voor het opknappen van het karkas is  

gekomen. Tijdens het stempelen van het karkas zag ik dikke druppels water aan het plafond 

hangen.   (zoon van   hierop gewezen, waarop hij meldde dat hij de 

noodslachting vanwege het licht in deze koelcel had neergehangen. Na het opknappen werd dit 

karkas direct door  in de andere koelcel gehangen, alwaar  en ik het plafond beoordeeld 

hebben en geen condens zagen. Bij  aangegeven dat de condens verholpen moest zijn, 

voordat de nieuwe karkassen (voor keuring ) weer in de koelcel zouden komen. Even later zag 

ik dat  het plafond van de koelcel bekeek en de niet draaiende ventilatoren van de koelcel 

aanzette. Op dat moment hebben we geen woorden gewisseld. 

Bij schoonmaken van mijn mes in de sterilisator aan het einde van de slachthal, stond  bij het 

begin van de slachthal. Ik riep op afstand dat we misschien straks nog wel even bij het doden 

gingen kijken. Hierop liep  in ferme pas naar mij toe en riep in duidelijke (stemverheffend) 

taal: “Jij gaat niet bij het doden kijken!!!”. 

Op kantoor nogmaals  gesproken en de nog niet aan hem gemelde condens genoemd.  gaf 

aan dat als de ventilatoren aangezet werden, dit binnen 15 minuten verholpen was en dat  

als het niet goed zou zijn de monteur zou bellen.  

Hierna niet meer in de slachthal geweest voor een controle op het doden.  

 

 Ik heb mijn laptop uit de auto gehaald en op 

kantoor  de papieren laten invullen en zelf een I&R-controle op de laptop uitgevoerd. 

Bij het verlaten van het bedrijf ben ik naar buiten gelopen (ik was me niet bewust dat er iemand in 

de kantine zat).  keek nog wel om de hoek van de kantine en heeft   een goed 

weekend gewenst. Ik ben niet meer teruggelopen. 

Daarna ben ik samen met  bij  geweest (zij is daar misschien 1x eerder 

geweest). Ik heb 3 runderen levend gekeurd en de pm-keuring van circa 5 noodslachtingen 

uitgevoerd. Op het bedrijf “small talk” gebezigd. Ik was lange tijd niet op het bedrijf geweest. Geen 

bijzonderheden geconstateerd. 

Op dinsdagavond 21 januari gezien dat ik een mail van  gekregen had over het feit dat ik 

buiten de beheersgroep was ingezet bij  en hoe het was, zie onderstaande tekst email: 

“Als ik het goed heb was jij vrijdag bij  Hoe was het daar? Ik vind het jammer dat de 

planning het niet gelukt is om iemand van beheergroep 3 te plannen. 

Ik zo graag vasthouden aan ons ontwikkelplan en aanpak.” 

 

Vanwege een drukke woensdag hier niet direct op gereageerd. Omdat ik me afvroeg of er 

misschien wat bijzonders gebeurd was, heb ik de bezoekend toezichthoudend dierenarts gebeld. 
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Nu blijkt dat de toezichthoudend dierenarts die na mij kwam, bij zowel Slachthuis  als 

 gemopper over ons bezoek te horen kreeg. Tevens werd geconstateerd dat op de 

door ons ingevulde keurlijst door   was geschreven: . De 

toezichthoudend dierenarts gaf wel aan dat het gemopper bij de bedrijven niet inhoudelijke kritiek 

op het werk was. “Om een voorbeeld te noemen:   viel over het feit dat ik bij het 

verlaten van ons kantoor niets gezegd had”.  

Vanwege het achteraf krijgen van een naar gevoel n.a.v. de uitingen door beide slachthuizen, heb 

ik de officiële assistent van , die als eerste na mij op de bedrijven kwam, gebeld. In een goed 

gesprek gaf deze aan dat ik niet zou willen weten wat ze allemaal na mijn bezoek weer over ons 

uitkraamden! Tevens meldde de OA in het algemeen dat ze veel negativiteit over de TDA’s te horen 

krijgen (uitgezonderd de “goeden” voor het bedrijfsleven). 

 

Hierboven mijn bevindingen en gevoel, n.a.v. ons bezoek aan beide slachthuizen. 

 

 

 

Bijlagen: 

*VOS-lijst 

* Keurlijst met en zonder opmerking slachthuis 

* AM>10 GVE RV 

* CL heterdaad SP 
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