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Geachte ,   

In uw verzoek van 13 juli 2022, door mij ontvangen op 13 juli 2022, heeft u de Nederlandse 
Voedsel en Warenautoriteit (hierna: NVWA) gevraagd informatie openbaar te maken inzake 
inspecties betreffende het stalklimaat in varkensstallen in de periode 1 januari 2022 tot en met 30 
juni 2022. Specifiek heeft u gevraagd om de volgende informatie: 
- een overzicht van alle inspecties betreffende het stalklimaat in varkensstallen in deze periode, 

met vermelding of het stalklimaat akkoord dan wel niet akkoord werd bevonden, alsmede een 
overzicht van de waarschuwingen, herinspecties en sancties die zijn voortgekomen uit de 
inspecties in deze periode waarbij het stalklimaat niet akkoord werd bevonden; 

- de (volledige) individueel ingevulde inspectieformulieren van de inspecties in varkensstallen in 
deze periode waarbij het stalklimaat niet akkoord werd bevonden,  waaronder maar niet beperkt 
tot de door de NVWA tijdens deze inspecties gerapporteerde signaalindicatoren van een 
suboptimaal stalklimaat en de ingevulde protocollen beoordelen stalklimaat; alsmede welke 
specifieke sancties uit deze inspecties zijn voortgekomen; 

- de (volledige) individueel ingevulde inspectieformulieren van de inspecties in varkensstallen in 
deze periode waarbij het stalklimaat akkoord werd bevonden, indien in de inspectieformulieren 
informatie betreffende de luchtkwaliteit in varkensstallen is opgenomen, waaronder maar niet 
beperkt tot metingen, observaties en andere signaalindicatoren betreffende het stalklimaat. 

 
De ontvangst van uw verzoek is bevestigd per e-mail op 14 juli 2022 met kenmerk 22-0545. In de 
brief van 8 augustus 2022 is de beslistermijn met 2 weken verdaagd. 

Wettelijk kader 
Ik behandel uw verzoek als een verzoek op grond van de Wet open overheid (hierna: Woo).  
 
Inventarisatie documenten  
Op basis van uw verzoek is één document aangetroffen. 
 
Besluit 
Ik besluit de door u gevraagde informatie openbaar te maken.  
 
Wijze van openbaarmaking en publicatie 
Het document dat openbaar wordt gemaakt, wordt samen met deze brief digitaal aan u 
toegezonden. 

Het openbaar gemaakte document wordt op www.rijksoverheid.nl geplaatst.  
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Vragen 
Als u vragen heeft over de afhandeling van uw verzoek, dan kunt u contact opnemen met  

. Voor meer informatie over de Woo-procedure, kunt u kijken op 
www.rijksoverheid.nl. 

 

Hoogachtend, 

 
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  
namens deze, 

mr. A.A. ten Cate 
Teamleider team Openbaarmaking & privacy 
 

 

http://www.rijksoverheid.nl/



