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Geachte , 

In uw brief van 18 augustus 2021, heeft u de Nederlandse Voedsel en 
Warenautoriteit (hierna: NVWA) gevraagd informatie openbaar te maken over 
roodvlees slachthuizen met permanent toezicht in Gelderland. U vraagt specifiek 
rapporten van bevindingen en schriftelijke waarschuwingen tussen 1 januari 2020 
en 18 augustus 2021, die zijn opgemaakt naar aanleiding van 
welzijnsschendingen bij grote roodvlees slachthuizen met permanent toezicht in 
Gelderland, die betrekking hebben op de door u genoemde slachthuizen. Daarbij 
vraagt u specifiek om de openbaarmaking van de namen van de slachterijen, de 
data van overtredingen en de plaatsnamen. U heeft geen interesse in de 
persoonsgegevens. 
 
Op 13 september 2021 heeft u bericht ontvangen dat uw verzoek in goede orde is 
ontvangen. Daarbij is medegedeeld dat uw verzoek binnen vier weken na de 
ontvangst van verzoek wordt beoordeeld. Er is aangegeven dat de beoordeling 
van uw verzoek meer tijd in beslag neemt dan vier weken, omdat een zorgvuldige 
behandeling meer tijd in beslag neemt. De beslistermijn is daarom met 4 weken 
verlengd.  
 
Over dit verzoek hebt u op 21 oktober 2021 contact gehad met één van mijn 
medewerkers van het Team Openbaarmaking & Privacy van de NVWA. Met u is 
besproken dat een deel van de gevraagde documenten reeds openbaar is. Met het 
eerste deelbesluit van 21 oktober 2021, kenmerk TRCNVWA/2021/5065, zijn deze 
documenten aan u verstuurd.   

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

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit 
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Inventarisatie documenten  
Op basis van uw verzoek zijn er 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 
documenten zijn reeds openbaar en staat op de inventarislijst als zodanig 
aangemerkt. Op de inventarislijst staat ook aangegeven waar u deze documenten 
kunt vinden.  
 
Zienswijzen 
Er zijn derde belanghebbenden betrokken bij de openbaarmaking van onderhavige 
documenten en deze zijn in de gelegenheid gesteld hierover hun zienswijzen te 
geven. Door de derde belanghebbenden zijn bedenkingen ingediend. De 
zienswijzen van de derde belanghebbenden heb ik in mijn belangenafweging 
meegenomen.  
 
Artikel 2.4 lid 5 Woo melding ten aanzien van een onjuistheid in inhoud 
van rapport van bevindingen document 2 
Op grond van artikel 2.4 lid 5 van de Woo  doet het bestuursorgaan mededeling 
van de onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, indien het 
bestuursorgaan hiervan kennis draagt. Indien het bestuursorgaan kennis draagt 
van de onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, doet het 
hiervan mededeling.  
 
Ten aanzien van document 2 meld ik dat er een onjuistheid hierin is vermeld. Het 
gaat om de zinnen (op de eerste pagina,): “ Indien na de bedwelming beide 
halsslagaders niet worden doorgesneden treedt de dood niet in waardoor het 
varken nog levend de broeibak ingaat en verdrinkt. Dat gebeurde ook met de 
twee bovengenoemde dieren met oornummer … en … die duidelijk niet gestoken 
waren.”  
 
Bovengenoemde twee zinnen zijn niet correct doordat is gebleken dat de 
inspecteur in deze casus deze bevindingen niet feitelijk heeft geconstateerd. Het 
betreft een aanname, een conclusie op basis van wat zou kunnen volgen uit het 
feit dat de dieren niet gestoken en niet verbloed waren.    
 
Besluit 
Gedeeltelijk openbaar 
Ik besluit een deel van de door u gevraagde informatie openbaar te maken. Per 
document is op de inventarislijst aangegeven welke uitzonderingsgronden zijn 
toegepast.  
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Overwegingen 
Algemene overweging: openbaarheid t.a.v. een ieder 
Als eerste wil ik u wijzen op het volgende. Iedereen heeft het recht om 
overheidsinformatie op te kunnen vragen zonder daarbij een reden te hoeven 
aangeven. Dit staat in het eerste artikel 1.1 van de Woo. Dit is een belangrijk 
recht van de burger. Daarbij is het uitgangspunt dat overheidsinformatie openbaar 
is, tenzij er uitzonderingsgronden zijn die dit beperken. De uitzonderingsgronden 
staan in hoofdstuk 5 van de Woo. Ik moet hierbij het algemeen belang van 
openbaarheid afwegen tegen de belangen die de uitzonderingsgronden 
beschermen. In het algemeen geldt hierbij de regel dat wanneer ik informatie aan 
u verstrek, het openbaar is voor een ieder. De Woo is niet van toepassing op 
informatie die al openbaar is.  

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 of de informatie wel of niet openbaar gemaakt 
moet worden. Het is uiteindelijk aan mij om te beslissen of ik de informatie 
openbaar maak.  

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. 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 een persoon, zoals onder meer namen, 
emailadressen, telefoonnummers, toezichthoudernummers en handtekeningen. 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 
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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 
staatssecretaris of 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. 

De met naam, emailadres en telefoonnummer genoemde ambtenaren betreffen 
controleurs danwel dierenartsen en teamleiders van de NVWA. Het gaat om 
ambtenaren die niet zelfstandig of in mandaat namens de staatssecretaris of 
minister besluiten nemen ten aanzien van een bestuurlijke aangelegenheid. Ook 
beschikken ze niet over een bepaald gezag. 
 
De controles op slachterijen vinden bovendien plaats in een betrekkelijk klein 
werktechnisch speelveld (beperkt aantal controleurs/dierenartsen in een beperkte 
branche). Het betreft ook ambtenaren die niet wegens hun functie in de 
openbaarheid treden. In casus zou het bekend worden van de gegevens van de 
betrokken ambtenaren betekenen dat zij kunnen worden benaderd buiten de 
kaders van de werkzaamheden, hetgeen zou leiden tot aantasting van hun 
persoonlijke levenssfeer. Aan de hiervoor genoemde omstandigheden ken ik een 
dusdanig gewicht toe dat het belang van openbaarmaking daarvoor moet wijken.  

Het voorkomen van onevenredige benadeling  
Op grond van artikel 5.1, vijfde lid, van de Woo mag ik in uitzonderlijke gevallen 
geen informatie openbaar maken als dit een onderneming onevenredige 
benadeling toebrengt en de voorkoming daarvan zwaarder weegt dan het belang 
van openbaarheid.  

Alle documenten bevatten gegevens die herleidbaar zijn naar de bedrijven. Zoals 
bedrijfsnaam, adres, vestigingsplaats en functienamen. Een naam of nummer 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 bijvoorbeeld KVK-nummer, diernummers, bliknummers, 
oornummers, identificatienummers, UBN nummers en ID-codes. Deze nummers 
worden door de NVWA gebruikt om de juiste juridische identiteit van de 
ondernemer vast te stellen. Behalve dat ze door de NVWA gebruikt worden, 
worden ze ook door andere instanties en organisaties gebruikt. Door deze 
nummers openbaar te maken kan een ander met deze nummers of met een 
combinatie van deze nummers, onterecht toegang krijgen tot informatie over 
bedrijven die vertrouwelijk zouden moeten blijven. Daarom maak ik deze 
nummers niet openbaar.  
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De openbaarmaking van bovengenoemde informatie in combinatie met de inhoud 
van de documenten, zou naar mijn oordeel leiden tot onevenredige benadeling 
van de slachthuizen waar deze informatie betrekking op heeft. Er bestaan 
concrete aanwijzingen dat door de openbaarmaking van deze documenten 
voldoende vrees bestaat voor een toename van het risico dat de 
roodvleesslachterijen met permanent toezicht in provincie Gelderland slachtoffer 
worden van gerichte acties van dierenrechtenextremisten1. Concrete (en actuele) 
voorbeelden van deze acties zijn:  
- de brandstichting bij een pluimveeslachterij in Ermelo in mei 2020; 
- de bezetting van een kalverslachterij op 12 september 2021 door 84 activisten 
in Apeldoorn; 
- de op internet gepubliceerde undercover videobeelden van 
dierenwelzijnsorganisatie bij een slachterij op 28 juni 2022. 
  
Door openbaarmaking van bovengenoemde informatie van de slachterijen kunnen 
actievoerders geprikkeld worden om inbraken, brandstichtingen, lastercampagnes 
en online intimidaties en/of andere vormen van ontoelaatbare acties te 
ondernemen. Hierdoor zullen niet alleen de slachterijen onevenredig nadeel lijden, 
maar bestaat ook het gevaar dat medewerkers van de slachterijen, medewerkers 
van de NVWA en buurtbewoners schade ondervinden. In het geval van de brand in 
Ermelo liep het goed af, maar dit had ook anders kunnen aflopen. Een brand kan 
ook overslaan naar de omgeving. Zeker gelet op het feit dat een slachterij soms is 
gevestigd in de buurt van een woonwijk. De gegevens van de betreffende 
slachterijen maak ik daarom niet openbaar. 
 
Op basis van bovengenoemde voorbeelden van de laatste tijd is er sprake van een 
reële dreiging van dierenrechtenextremisme. De gegevens van de betreffende 
slachterijen maak ik daarom niet openbaar.  
 
Onder de documenten bevindt zich een video-opname als bijlage bij document 
13.1. Op deze video-opname zijn er beelden te zien van de inrichting van de 
slachterij. Door deze beelden is de video herleidbaar naar de betreffende 
slachterij. Om bovengenoemde redenen maak ik de video-opname 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 slachterijen, voldoende inzicht geeft in een goede en democratische 
bestuursvoering en is het publieke belang voldoende gewaarborgd2. Ook is hierbij 
van belang dat de publicatie van de NVWA Slachthuismonitor3 het toezicht van de 
 

1 Rapport AIVD: Dierenrechtenextremisme in Nederland, gefragmenteerd maar groeiende, pagina 4.  

2 ECLI:NL:RVS:2011:BP4706, r.o. 2.5, 2.5.2 
3 Roodvlees slachthuizen permanent toezicht | NVWA Inspectieresultaten 



NVWA in de slachthu izen reeds t ransparant maakt. De inspectieresultaten van de 
met naam genoemde roodvleesslachterijen in Gelderland zijn daarmee reeds 
openbaar. 

In de documenten staat ook informatie over derden. Het betreft namen van onder 
andere leveranciers, die een zakelij ke relatie hebben met de betreffende 
slachterijen . Deze derden zouden ongewild in een negatieve context kunnen 
worden geplaatst en zouden daardoor ongewild benaderd kunnen worden. De 
benadeling die deze derden zu llen ondervinden door publicatie van hun namen, 
moet dan ook als onevenredig worden aangemerkt. Ik maak daarom de namen 
van deze derden niet openbaar. 

Uitgestelde openbaarmaking (art 4.4, vijfde lid, van de Woo) 
Aangezien belanghebbenden mogelijk bezwaar hebben tegen de openbaarmaking 
van de informat ie vindt de feitelijke openbaarmaking van de documenten niet 
eerder plaats, dan twee weken na dagtekening van deze besch ikking, conform 
artikel 4.4, v ij fde lid, van de Woo. De belanghebbenden krijgen de komende twee 
weken de gelegenheid om de openbaarmaking van deze informatie tegen te 
houden. Dit kunnen de belanghebbenden doen door bezwaar te maken en door 
daarnaast de rechter te vragen dit besluit tot openbaarmaking te schorsen. Om 
die reden kies ik ervoor om het toesturen en publiceren van de documenten uit te 
stellen tot het moment dat de belanghebbenden geen gebruik van deze 
mogelijkheid hebben gemaakt of tot het moment dat de rechter heeft bepaa ld dat 
openbaarmaking plaats kan vinden . 

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

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
namens deze, 

teamleider Openbaarmaking en privacy 

di rectie strat egi e 
divisie Juridische zaken 

Onze re f erentie 
21-0654 
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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‐verzoek 21‐0654

nr. Datum
soort 

document
reeds 

openbaar deels niet 5.1.1.d 5.1.1.e 5.1.5 vindplaats
1 sw x
2 21‐1‐2020 rvb x x x
3 4‐3‐2020 rvb x x x
4 26‐3‐2020 rvb x x x
5 rvb x x verstrekt
6 14‐5‐2020 rvb x x x
7 11‐6‐2020 rvb x x x
8 rvb x x verstrekt
9 31‐7‐2020 rvb x x x
10 sw x
11 rvb x x Besluit op Wob‐verzoek over welzijnsschendingen bij Nederlandse varkensslachterijen | Wob‐verzoek | Rijksoverheid.nl (doc 4)
12 sw x
13 14‐10‐2020 rvb x x x
13.1 video x x
14 rvb x x Besluit op Wob‐verzoek over welzijnsschendingen bij Nederlandse varkensslachterijen | Wob‐verzoek | Rijksoverheid.nl (doc 21)
15 sw x
16 4‐2‐2021 rvb x x x
17 6‐4‐2021 rvb x x x
18 8‐4‐2021 rvb x x x
19 3‐5‐2021 rvb x x x
20 19‐5‐2021 rvb x x x
21 3‐6‐2021 rvb x x x
22 7‐2‐2021 rvb x x x
23 8‐6‐2021 rvb x x x
24 14‐6‐2021 rvb x x x
25 21‐6‐2021 rvb x x x
26 27‐1‐2021 rvb x x x
27 4‐2‐2021 rvb x x x
28 rvb 21‐0551 37
29 rvb 21‐0551 38
30 rvb x Besluit op Wob‐verzoek over welzijnsschendingen bij Nederlandse varkensslachterijen | Wob‐verzoek | Rijksoverheid.nl (doc 2)
31 rvb x Besluit op Wob‐verzoek over welzijnsschendingen bij Nederlandse varkensslachterijen | Wob‐verzoek | Rijksoverheid.nl (doc 3)
32 rvb

x Besluit op Wob‐verzoek over welzijnsschendingen bij Nederlandse varkensslachterijen | Wob‐verzoek | Rijksoverheid.nl (doc 19)
33 rvb

x Besluit op Wob‐verzoek over welzijnsschendingen bij Nederlandse varkensslachterijen | Wob‐verzoek | Rijksoverheid.nl (doc 20)
34 rvb

x Besluit op Wob‐verzoek over welzijnsschendingen bij Nederlandse varkensslachterijen | Wob‐verzoek | Rijksoverheid.nl (doc 25)
35 rvb

x Besluit op Wob‐verzoek over welzijnsschendingen bij Nederlandse varkensslachterijen | Wob‐verzoek | Rijksoverheid.nl (doc 26)
36 rvb

x Besluit op Wob‐verzoek over welzijnsschendingen bij Nederlandse varkensslachterijen | Wob‐verzoek | Rijksoverheid.nl (doc 30)

Inventarislijst

Verstrekking o.g.v. de Woo



IBD-nummer: 2020/156968/122989 

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 : Slachthuis 

Bevinding(en) : 
Datum en tij dstip van de bevinding: 21 januari 2020 omstreeks 9 :20 uur. 

In het bedrijf aangesproken en gelegit imeerd aan: 
functie 

Tij dens mijn inspectie bevond ik mij bij het keuringsbordes van de varkens
karkassen in de schone slachthal. 

Ik zag daar om 9 .20 uur dat een va rkenskarkas geblikt met oornummer 
( afkomstig van UBN ■■■) werd aangeboden dat duidelijk niet gestoken was. 
Om 10.00 uur zag ik wederom dat een varkenska rkas geblikt met oornummer 

(afkomstig van UBN■••■ werd aangeboden dat niet gestoken was. 

Dit was te zien aan de aanwezigheid van veel bloed in de spieren van de nek en 
de schouder en het ontbreken van een steekgat. Deze varkens zijn na de 
eenvoudige bedwelming niet gestoken. Ook de organen zaten vol bloed, met 
name de lever, de nier en de milt. 

Door mijn ervaring en deskundigheid als dierenarts bleek mij dat deze varkens 
niet verbloed wa ren. Indien na de bedwelming beide ha lsslagaders niet worden 
doorgesneden treedt de dood niet in waardoor het va rken nog levend de broeibak 
ingaat en verdrinkt. Dat gebeurde ook met de twee bovengenoemde dieren met 
oornummer■-•en•••die duidelijk niet gestoken waren. 

Ik stelde vast dat deze dieren onnodig en vermij dbaar lijden niet bespaard is 
gebleven. 

Hieruit bleek mij dat werd gehandeld in strijd met Vo (EG) nr. 1099/2009 : 

doe 2 
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Artikel 3 lid 1, bij het doden en daarmee verband houdende activiteiten wordt 
ervoor gezorgd dat de dieren elke vermijdbare vorm van pijn, spanning of lijden 
wordt bespaard; 
Artikel 4 lid 1, methoden die niet de onmiddellijke dood tot gevolg hebben ( ... ) 
worden zo spoedig mogelijk gevolgd door een methode die de dood garandeert 
zoals verbloeden ( ... ) ; 
Artikel 15 lid 1, de bedrijfsexploitant waarborgt dat het in bij lage III onder punt 
3.2 opgenomen operationele voorsch rift voor slachthuizen in acht wordt genomen 
dat bij eenvoudige bedwelming systematisch de twee halsslagaders of de 
toevoerende bloedvaten worden doorgesneden. 

Op grond van artikel 6 .2, lid 1 van de Wet dieren, j uncto artikel 5.8 van de 
Regeling houders van dieren, is het verboden in strijd te handelen met de 
hierboven genoemde artikelen van Verordening ( EG) nr. 1099/2009. 

Deze bevindingen worden 

Overtreder : 
Naam 
Ad res 
Postcode Plaats 
KvK nummer 
Soort bedrijf 

aangerekend. 

Ik bracht , als va 
. , van mij n bevindingen op de hoogte en zegde ter zake een rapport van 
bevindingen aan. 

Verhoor: 
Datum van het verhoor: 21 januari 2020. 

Identit eitsgegevens van de gehoorde persoon : 

Naam 
Voornamen 
Geboortedatum 
Functie : kwaliteit manager 

De identiteit van de gehoorde persoon is niet geverifieerd. 

Ik bracht de gehoorde van mijn bevindingen op de hoogte en deelde haar mede 
dat de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit naar aanleiding hiervan 
een bestuurlijke boete kan opleggen. Tevens zei ik haar, of de rechtspersoon die 
zij vertegenwoordigde, ingevolge het bepaa lde in artikel 5 : 10a van de Algemene 
wet bestuursrecht, dat zij niet tot antwoorden verplicht was. Hierop verklaarde zij 
mij zoveel mogelijk weergegeven in haar eigen woorden, het volgende : 

"We zullen de oorzaak onderzoeken." 

Ik heb op ambtsbelofte dit rapport van bevindingen opgemaakt, gedagtekend en 
ondertekend domicilie kiezend te••■op 21 j anuari 2020. 

doe 2 

Pagina 2 van 3 



 

 Pagina 3 van 3 
 

Toezichthouder   

 

Bijlage bij BR 

156968 122989   

doc 2

-

-



IBD-nummer: 2020/159372/124258 

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 voorschriften 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 : Slachthuis 

Bevinding(en) : 
Datum en t ij dstip van de bevinding: 14 mei 2020 omstreeks 11.20 uur. 

Ik heb in het bedrijf aangesproken en ben met naam en functie bekend bij : de 

hee•••••■ en■•••■, functie : 

Tij dens mijn inspectie belast met de AM-keuring bevond ik m ij in de stal van de 
runderen. Ik wilde juist het losbordes van de runderen oplopen v ia de smalle 
doorgang aan de zijkant. I k moest even wachten en draaide me daarbij nog even 
om. Op dat moment zie ik een rund op de grond liggen tegen de muur in de 
quarantainesta l en ik zie de flank van het rund bewegen. I k wist dat er op die plek 
een rund GTS (geen toestemming slacht) verklaard was door m ijn collega en dat 
zij daar ter plekke bedwelmd en verbloed zou worden . Ik liep erheen en zag dat 
zij aan het verbloeden was . Ik zag echter dat haar flank ritmisch heen en weer 
ging en ik hoorde de luchtstroom; ze was ritmisch aan het ademha len . Ik keek of 
ik het goed zag en ik zag en hoorde nog 2 ademteugen in hetzelfde ritme. 

Daarop heb ik de bedrij fsmedewerker geroepen die op de losbrug stond en gezegd 
dat ze nog een keer geschoten moest worden. Deze kwam aangesneld en vloog 
meteen door naar voren, waa r de schietkooi van de runderen is, om het 
schietmasker weer op te ha len. Dat is best een stukje lopen en het duurde 
daarom wel even. I n de t ij d dat hij daarheen was, zag ik dat ze in hetzelfde ritme 
verder ademde. Op een gegeven moment, net voordat de bedrijfsmedewerker 
terug was met het schietmasker, bewoog ze nog een keer en zag ik dat ze niet 
meer ademde. Toen de bedrijfsmedewerker terug was bij de koe heeft hij haar 
nogmaals geschoten. 

Ik stelde op basis van het voorgaande vast dat het bewustzijnsverlies na de 
bedwelming niet aanhield tot het dier dood was. Ik zag namelijk dat het dier 
ritmisch ademhaalde t ijdens het verbloeden. Het dier is daarmee ernstig 
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vermijdbaar lij den berokkend. 

Hieruit bleek mij dat werd gehandeld in strijd met Vo (EG) nr. 1099/2009 : 
Artikel 3 lid 1, bij het doden van dieren en daarmee verband houdende 
activiteiten wordt ervoor gezorgd dat de dieren elke vermijdbare vorm van pijn, 
spanning of lijden wordt bespaard; 
Artikel 4 lid 1: dieren worden uitsluitend gedood nadat zij zijn bedwelmd volgens 
de methoden en de desbetreffende specifieke toepassingsvoorschri ften zoa ls 
beschreven in bij lage I. De toestand van bewusteloosheid houdt aan tot bij het 
dier de dood is ingetreden. 

Op grond van artikel 6 .2, lid 1 van de Wet dieren, juncto artikel 5.8 van de 
Regeling houders van dieren, is het verboden in strijd te handelen met de 
hierboven genoemde artikelen van Verordening (EG) nr. 1099/2009. 

Deze bevindingen worden 

Overtreder : 
Naam 
Ad res 
Postcode Plaats 
KvK nummer 
Soort bedrijf : Slachthuis 

aangerekend. 

Ik bracht , als directeur en , als 
bedrijfs leider van , van mijn bevindingen 
op de hoogte en zegde ter zake een rapport van bevindingen aan. 

Verhoor : 
Datum van het verhoor: 14 mei 2020. 

Identit eitsgegevens van de gehoorde persoon : 

Naam 
Voornamen 
Geboortedatum 
Functie 

Ik bracht de mij bekende van mijn bevindingen op 
de hoogte en deelde hem mede dat de Minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwa liteit 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 verklaa rde hij mij zoveel mogelijk weergegeven 
in zij n eigen woorden, het volgende : 

"Er waren 2 bedrijfsmedewerkers aanwezig. Beide zeggen dat bedwelmen correct 
plaatsvond, dat de ooglidreflex is getest en negatief was en dat er daarna 
gestoken is. Een derde medewerker is tijdens het verbloeden bij het rund 
gebleven." 

Ik heb naar waarheid dit rapport van bevindingen opgemaakt, gedagtekend en 
ondertekend domicilie kiezend tE111111 op 19 mei 2020. 
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IBD-nummer: 2020/160674/124284 

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 voorschriften 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 een inspectie bevonden wij ons te : 

Locatie: 
Naam 
Adres 
Postcode Plaats 
Erkenningsnummer 
Soort bedrijf : Slachthuis 

Bevinding(en) : 
Datum en t ij dstip van de bevinding: 11 juni 2020 omstreeks 08:00 uur. 

Ik heb in het bedrijf aangesproken en ben met naam en functie bekend bij : de 

heer■•••■ en••••■, functie: 

Toezichthouder met nummer - heeft zich gelegit imeerd aan de heer■ 
en 

Tij dens onze inspectie bevonden wij ons in een rui mte van het bedrijf . Het bedrijf 
heeft hier een rui mte gefaciliteerd waar op een computer camerabeelden kunnen 
worden bekeken van het deel van de slachterij waar de levende have wordt 
aangevoerd, gelost, gestald en uiteindelijk gedood. 

Wij hebben hier camerabeelden gekeken met het doel dierwelzijn tijdens het 
opdrijven te beoordelen. Wij zagen dat de beelden van goede kwaliteit waren en 
dat wij goed de handelingen met de dieren konden waarnemen. Wij herkenden op 
de beelden de opdrijfgang en de schietkooi van 

Wij hebben beelden gezien van 9 juni 2020 van tijdstip 
15.30u tot 16.00u. De camera stond gericht op de schietkooi en wij zagen hierbij 
de kalveren de schietkooi inlopen en tevens was het bedwelmen van de dieren 
hierop te zien. Wij zagen dat de eerste 5 minuten de kalveren rustig en passend 
bij de diersoort werden opgedreven door de opdrijver. 
Wij zagen dat er na 5 m inuten een 2e man bij het opdrijven kwam en ging helpen 
met opdrijven. Wij zagen dat hij de stroomprikker pakte en dat hij deze 
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stelselmatig gebruikte om de kalveren de schietkooi in te drijven. Wij herkenden 

de stok die hij pakte als stroomprikker omdat wij weten dat ze bij de schietkooi 

van de runderen en kalveren altijd 2 stroomprikkers hebben liggen op het muurtje 

van de opdrijfgang, net voor de ingang van de schietkooi. Deze stroomprikkers 

hebben lange grijze handvatten en een rood uiteinde met 2 puntjes. Wij zagen dat 

hij hierbij de kant, waar de 2 puntjes aanzitten, met een prikkende beweging op 

de kalveren zette. Als toezichthoudend dierenarts weten wij dat er elektrische 

stroom uit deze twee puntjes komt gedurende 1 seconde zodra deze op het dier 

worden geplaatst. 
 

Tevens zagen wij tweemaal de chef langslopen, maar wij zagen dat het prikken 

met de stroomprikker doorging. 

 

Uiteindelijk zagen wij dat de steker wegliep en de schutter zijn spullen bij elkaar 

pakte en dat er geen kalveren meer de schietkooi inliepen, waardoor wij 

concludeerden dat de werkzaamheden afgelopen waren voor deze dag. Van de 

weeglijst (foto 1 t/m 3) heb ik toezichthouder  de laatste 52 nummers 

gecontroleerd in de I&R-app (foto 4) en daarop zag ik dat al deze dieren jonger 

waren dan een jaar. 

 

Wij stelden hiermee vast dat een medewerker van het slachthuis apparaten 

waarmee elektrische schokken worden toegediend gebruikte bij een onvolwassen 

rund (kalveren onder een jaar) en dit gebruik niet voldeed aan de voorwaarden.  

 

Hieruit bleek ons dat werd gehandeld in strijd met Vo (EG) nr. 1099/2009: 

Artikel 15, lid 1, in samenhang met bijlage III, onder punt 1.9.: het gebruik van 

apparaten waarmee elektrische schokken worden toegediend, moet zoveel 

mogelijk worden vermeden. Deze instrumenten mogen in elk geval alleen worden 

gebruikt voor volwassen runderen en volwassen varkens die weigeren zich te 

verplaatsen, en uitsluitend op voorwaarde dat de dieren vóór zich ruimte hebben 

om zich voort te bewegen. De schokken mogen niet langer duren dan één 

seconde, moeten voldoende worden gespreid en mogen uitsluitend op de spieren 

van de achterpoten worden toegediend. Wanneer de dieren niet reageren, mogen 

de schokken niet herhaaldelijk worden toegediend. 

 

Op grond van artikel 6.2 eerste lid van de Wet dieren, juncto artikel 5.8 van de 

Regeling houders van dieren, is het verboden in strijd te handelen met het/de 

hierboven genoemde artikel(en) van Verordening (EG) nr. 1099/2009. 

 

Deze bevindingen worden  aangerekend. 

 

Overtreder: 

Naam               

Adres     

Postcode Plaats 

KvK nummer  

Soort bedrijf  : Slachthuis 

 

Ik bracht de heer  en ,  van 

mijn bevindingen op de hoogte en zegde ter zake een rapport van bevindingen 

aan. 
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Ik heb naar waarheid dit rapport van bevindingen opgemaakt, gedagtekend en 
ondertekend domicilie kiezend te••■ 11 j uni 2020. 

Toezichthouder -

Ik heb naar waarheid dit rapport van bevindingen opgemaakt , gedagtekend en 
ondertekend domicilie kiezend te••■ op 11 j uni 2020. 

Tweede toezichthoude 

Bij lage(n) : 

55 Foto's. De foto's zijn digitaa l genomen. De foto's zijn niet bewerkt maar 
kunnen in grootte aangepast zij n. 

Bijlagen bij BR 
160674 124284 
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Werknummer 

Geboortedatum 

Leeftijd 

Geslacht 

Haarkleur 

ID-Code moeder 

Diersoort 

Reden einde 

Einddatum 

ME/UBN 

11jul2019 

10 mnd en 29 dg 

Mannelijk 

Zwartbont 

Rund 

Slacht 

9 jun 2020 

Laatste mutatie diergegevens 14iul2019 

doe 7 

Printscreens van 
de laatste 52 
kalveren vanaf nr 
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ata te 
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Werknummer 

Geboortedatum 

Leeftijd 

Geslacht 

Haarkleur 

ID-Code moeder 

Diersoort 

Herkomst 

Importdatum 

Reden einde 

Einddatum 

19 jul 2019 

10 mnd en 21 dg 

Mannelijk 

Zwartbont 

Rund 

6 aug 2019 

Slacht 

9 iun 2020 
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Werknummer 

Geboortedatum 

Leeftijd 

Geslacht 

Haarkleur 

ID-Code moeder 

Diersoort 

Herkomst 

Importdatum 

Reden einde 

Einddatum 

20jul2019 

10 mnd en 20 dg 

Mannelijk 

Zwartbont 

Rund 

6 aug 2019 

Slacht 

9 iun 2020 

doe 7 



Rund 

Werknummer 

Geboortedatum 

Leeftijd 

Geslacht 

Haarkleur 

ID-Code moeder 

Diersoort 

Herkomst 

Importdatum 

Reden einde 

Einddatum 

16jul2019 

10 mnd en 24 dg 

Mannelijk 

Zwartbont 

Rund 

6 aug 2019 

Slacht 

9 iun 2020 

doe 7 



Werknummer 

Geboortedatum 

Leeftijd 

Geslacht 

Haarkleur 

ID-Code moeder 

Diersoort 

Herkomst 

Importdatum 

Reden einde 

Einddatum 

22jul2019 

10 mnd en 18 dg 

Mannelijk 

Zwartbont 

Rund 

6 aug 2019 

Slacht 

9 iun 2020 

doe 7 



Rund: 

Werknummer 

Geboortedatum 

Leeftijd 

Geslacht 

Haarkleur 

ID-Code moeder 

Diersoort 

Herkomst 

Importdatum 

Reden einde 

Einddatum 

20jul2019 

10 mnd en 20 dg 

Mannelijk 

Zwartbont 

Rund 

6 aug 2019 

Slacht 

9 iun 2020 

doe 7 



Rund: 

Werknummer 

Geboortedatum 

Leeftijd 

Geslacht 

Haarkleur 

ID-Code moeder 

Diersoort 

Herkomst 

Importdatum 

Reden einde 

Einddatum 

18 jul 2019 

10 mnd en 22 dg 

Mannelijk 

Zwartbont 

Rund 

6 aug 2019 

Slacht 

9 iun 2020 

doe 7 



Rund: 

Werknummer 

Geboortedatum 

Leeftijd 

Geslacht 

Haarkleur 

ID-Code moeder 

Diersoort 

Reden einde 

Einddatum 

ME/UBN 

12jul2019 

10 mnd en 28 dg 

Mannelijk 

Roodbont 

Rund 

Slacht 

9 jun 2020 

Laatste mutatie diergegevens 15 iul 2019 
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Werknummer 

Geboortedatum 

Leeftijd 

Geslacht 

Haarkleur 

ID-Code moeder 

Diersoort 

Herkomst 

Importdatum 

Reden einde 

Einddatum 

17jul2019 

10 mnd en 23 dg 

Mannelijk 

Zwartbont 

Rund 

6 aug 2019 

Slacht 

9 iun 2020 
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Werknummer 

Geboortedatum 

Leeftijd 

Geslacht 

Haarkleur 

ID-Code moeder 

Diersoort 

Reden einde 

Einddatum 

ME/UBN 

16jul2019 

10 mnd en 24 dg 

Mannelijk 

Zwartbont 

Rund 

Slacht 

9 jun 2020 

Laatste mutatie diergegevens 16 iul 2019 
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Rund: 

Werknummer 

Geboortedatum 

Leeftijd 

Geslacht 

Haarkleur 

ID-Code moeder 

Diersoort 

Herkomst 

Importdatum 

Reden einde 

Einddatum 

22jul2019 

10 mnd en 18 dg 

Mannelijk 

Zwartbont 

Rund 

6 aug 2019 

Slacht 

9 iun 2020 

doe 7 



Werknummer 

Geboortedatum 

Leeftijd 

Geslacht 

Haarkleur 

ID-Code moeder 

Diersoort 

Herkomst 

Importdatum 

Reden einde 

Einddatum 

18jul2019 

10 mnd en 22 dg 

Mannelijk 

Roodbont 

Rund 

6 aug 2019 

Slacht 

9 iun 2020 

doe 7 



Rund: 

Werknummer 

Geboortedatum 

Leeftijd 

Geslacht 

Haarkleur 

ID-Code moeder 

Diersoort 

Herkomst 

Importdatum 

Reden einde 

Einddatum 

21jul2019 

10 mnd en 19 dg 

Mannelijk 

Roodbont 

Rund 

6 aug 2019 

Slacht 

9 iun 2020 

doe 7 



Werknummer 

Geboortedatum 

Leeftijd 

Geslacht 

Haarkleur 

ID-Code moeder 

Diersoort 

Reden einde 

Einddatum 

ME/UBN 

Laatste mutatie diergegevens 

9jul2019 

11 mnd en 0 dg 

Mannelijk 

Zwartbont 

Rund 

Slacht 

9 jun 2020 

12iu12019 

doe 7 



Rund: 

Werknummer 

Geboortedatum 

Leeftijd 

Geslacht 

Haarkleur 

ID-Code moeder 

Diersoort 

Herkomst 

Importdatum 

Reden einde 

Einddatum 

22jul2019 

10 mnd en 18 dg 

Mannelijk 

Zwartbont 

Rund 

6 aug 2019 

Slacht 

9 iun 2020 

doe 7 



Werknummer 

Geboortedatum 

Leeftijd 

Geslacht 

Haarkleur 

ID-Code moeder 

Diersoort 

Reden einde 

Einddatum 

ME/UBN 

11jul2019 

10 mnd en 29 dg 

Mannelijk 

Zwartbont 

Rund 

Slacht 

9 jun 2020 

Laatste mutatie diergegevens 11 iul2019 
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Werknummer 

Geboortedatum 

Leeftijd 

Geslacht 

Haarkleur 

ID-Code moeder 

Diersoort 

Herkomst 

Importdatum 

Reden einde 

Einddatum 

11jul2019 

10 mnd en 29 dg 

Mannelijk 

Zwartbont 

Rund 

6 aug 2019 

Slacht 

9 iun 2020 

doe 7 



Werknummer 

Geboortedatum 

Leeftijd 

Geslacht 

Haarkleur 

ID-Code moeder 

Diersoort 

Herkomst 

Importdatum 

Reden einde 

Einddatum 

18jul2019 

10 mnd en 22 dg 

Mannelijk 

Zwartbont 

Rund 

6 aug 2019 

Slacht 

9 iun 2020 

doe 7 



Werknummer 

Geboortedatum 

Leeftijd 

Geslacht 

Haarkleur 

ID-Code moeder 

Diersoort 

Herkomst 

Importdatum 

Reden einde 

Einddatum 

6jul2019 

11 mnd en 3 dg 

Mannelijk 

Zwartbont 

Rund 

6 aug 2019 

Slacht 

9 iun 2020 

doe 7 



Werknummer 

Geboortedatum 

Leeftijd 

Geslacht 

Haarkleur 

ID-Code moeder 

Diersoort 

Herkomst 

Importdatum 

Reden einde 

Einddatum 

18jul2019 

10 mnd en 22 dg 

Mannelijk 

Zwartbont 

Rund 

6 aug 2019 

Slacht 

9 iun 2020 

doe 7 



Rund: 

Werknummer 

Geboortedatum 

Leeftijd 

Geslacht 

Haarkleur 

ID-Code moeder 

Diersoort 

Herkomst 

Importdatum 

Reden einde 

Einddatum 

19 jun 2019 

11 mnd en 21 dg 

Mannelijk 

Zwartbont 

Rund 

31jul2019 

Slacht 

9 iun 2020 

doe 7 



Werknummer 

Geboortedatum 

Leeftijd 

Geslacht 

Haarkleur 

ID-Code moeder 

Diersoort 

Herkomst 

Importdatum 

Reden einde 

Einddatum 

20jul2019 

10 mnd en 20 dg 

Mannelijk 

Zwartbont 

Rund 

6 aug 2019 

Slacht 

9 iun 2020 

doe 7 



Werknummer 

Geboortedatum 

Leeftijd 

Geslacht 

Haarkleur 

ID-Code moeder 

Diersoort 

Herkomst 

Importdatum 

Reden einde 

Einddatum 

22jul2019 

10 mnd en 18 dg 

Mannelijk 

Zwartbont 

Rund 

6 aug 2019 

Slacht 

9 iun 2020 

doe 7 



Rund: 

Werknummer 

Geboortedatum 

Leeftijd 

Geslacht 

Haarkleur 

ID-Code moeder 

Diersoort 

Reden einde 

Einddatum 

ME/UBN 

12jul 2019 

10 mnd en 28 dg 

Mannelijk 

Zwartbont 

Rund 

Slacht 

9 jun 2020 

Laatste mutatie diergegevens 12 iul 2019 

doe 7 



Rund: 

Werknummer 

Geboortedatum 

Leeftijd 

Geslacht 

Haarkleur 

ID-Code moeder 

Diersoort 

Herkomst 

Importdatum 

Reden einde 

Einddatum 

11 mnd en 1 dg 

Mannelijk 

Zwartbont 

Rund 

31jul2019 

Slacht 

9 iun 2020 

doe 7 



Rund: 

Werknummer 

Geboortedatum 

Leeftijd 

Geslacht 

Haarkleur 

ID-Code moeder 

Diersoort 

Herkomst 

Importdatum 

Reden einde 

Einddatum 

20jul2019 

10 mnd en 20 dg 

Mannelijk 

Zwartbont 

Rund 

6 aug 2019 

Slacht 

9 iun 2020 

doe 7 



Rund: 1 

Werknummer 

Geboortedatum 

Leeftijd 

Geslacht 

Haarkleur 

ID-Code moeder 

Diersoort 

Herkomst 

Importdatum 

Reden einde 

Einddatum 

20jul2019 

10 mnd en 20 dg 

Mannelijk 

Zwartbont 

Rund 

6 aug 2019 

Slacht 

9 iun 2020 

doe 7 



Rund: 

Werknummer 

Geboortedatum 

Leeftijd 

Geslacht 

Haarkleur 

ID-Code moeder 

Diersoort 

Herkomst 

Importdatum 

Reden einde 

Einddatum 

16jul2019 

10 mnd en 24 dg 

Mannelijk 

Zwartbont 

Rund 

6 aug 2019 

Slacht 

9 iun 2020 

doe 7 



Rund: 

Werknummer 

Geboortedatum 

Leeftijd 

Geslacht 

Haarkleur 

ID-Code moeder 

Diersoort 

Herkomst 

Importdatum 

Reden einde 

Einddatum 

22jul2019 

10 mnd en 18 dg 

Mannelijk 

Zwartbont 

Rund 

6 aug 2019 

Slacht 

9 iun 2020 

doe 7 



Werknummer 

Geboortedatum 

Leeftijd 

Geslacht 

Haarkleur 

ID-Code moeder 

Diersoort 

Reden einde 

Einddatum 

ME/UBN 

Laatste mutatie diergegevens 

11 mnd en 4 dg 

Mannelijk 

Zwartbont 

Rund 

Slacht 

9 jun 2020 

5iul2019 

doe 7 



Rund: 

Werknummer 

Geboortedatum 

Leeftijd 

Geslacht 

Haarkleur 

ID-Code moeder 

Diersoort 

Herkomst 

Importdatum 

Reden einde 

Einddatum 

13jul2019 

10 mnd en 27 dg 

Mannelijk 

Zwartbont 

Rund 

6 aug 2019 

Slacht 

9 iun 2020 

doe 7 



Werknummer 

Geboortedatum 

Leeftijd 

Geslacht 

Haarkleur 

ID-Code moeder 

Diersoort 

Reden einde 

Einddatum 

ME/UBN 

10jul2019 

10 mnd en 30 dg 

Mannelijk 

Roodbont 

Rund 

Slacht 

9 jun 2020 

Laatste mutatie diergegevens 10iul2019 

doe 7 



Werknummer 

Geboortedatum 

Leeftijd 

Geslacht 

Haarkleur 

ID-Code moeder 

Diersoort 

Herkomst 

Importdatum 

Reden einde 

Einddatum 

10jul2019 

10 mnd en 30 dg 

Mannelijk 

Zwartbont 

Rund 

31jul2019 

Slacht 

9 iun 2020 

doe 7 



Rund: 

Werknummer 

Geboortedatum 

Leeftijd 

Geslacht 

Haarkleur 

ID-Code moeder 

Diersoort 

Herkomst 

Importdatum 

Reden einde 

Einddatum 

4jul2019 

11 mnd en 5 dg 

Mannelijk 

Zwartbont 

Rund 

31jul2019 

Slacht 

9 iun 2020 

doe 7 



Werknummer 

Geboortedatum 

Leeftijd 

Geslacht 

Haarkleur 

ID-Code moeder 

Diersoort 

Herkomst 

Importdatum 

Reden einde 

Einddatum 

15jul2019 

10 mnd en 25 dg 

Mannelijk 

Zwartbont 

Rund 

6 aug 2019 

Slacht 

9 iun 2020 

doe 7 



Rund: 

Werknummer 

Geboortedatum 

Leeftijd 

Geslacht 

Haarkleur 

ID-Code moeder 

Diersoort 

Reden einde 

Einddatum 

ME/UBN 

11jul2019 

10 mnd en 29 dg 

Mannelijk 

Zwartbont 

Rund 

Slacht 

9 jun 2020 

Laatste mutatie diergegevens 17iul2019 

doe 7 



Werknummer 

Geboortedatum 

Leeftijd 

Geslacht 

Haarkleur 

ID-Code moeder 

Diersoort 

Herkomst 

Importdatum 

Reden einde 

Einddatum 

15jul2019 

10 mnd en 25 dg 

Vrouwelijk 

Eenkleurig bruin 

Rund 

6 aug 2019 

Slacht 

9 iun 2020 

doe 7 



Werknummer 

Geboortedatum 

Leeftijd 

Geslacht 

Haarkleur 

ID-Code moeder 

Diersoort 

Herkomst 

Importdatum 

Reden einde 

Einddatum 

11jul2019 

10 mnd en 29 dg 

Mannelijk 

Eenkleurig bruin 

Rund 

31jul2019 

Slacht 

9 iun 2020 

doe 7 



Werknummer 

Geboortedatum 

Leeftijd 

Geslacht 

Haarkleur 

ID-Code moeder 

Diersoort 

Reden einde 

Einddatum 

ME/UBN 

10jul2019 

10 mnd en 30 dg 

Mannelijk 

Zwartbont 

Rund 

Slacht 

9 jun 2020 

Laatste mutatie diergegevens 11 iul2019 

doe 7 



Werknummer 

Geboortedatum 

Leeftijd 

Geslacht 

Haarkleur 

ID-Code moeder 

Diersoort 

Herkomst 

Importdatum 

Reden einde 

Einddatum 

18jul2019 

10 mnd en 22 dg 

Mannelijk 

Zwartbont 

Rund 

6 aug 2019 

Slacht 

9 iun 2020 

doe 7 



~ -... 4
G• ,1 78% i 10:51 

Diergegevens 

Rund: 

Werknummer 

Geboortedatum 

Leeftijd 

Geslacht 

Haarkleur 

ID-Code moeder 

Diersoort 

Herkomst 

Importdatum 

Reden einde 

Einddatum 

21jul2019 

10 mnd en 19 dg 

Mannelijk 

Eenkleurig bruin 

Rund 

6 aug 2019 

Slacht 

9 iun 2020 

doe 7 



Rund: 

Werknummer 

Geboortedatum 

Leeftijd 

Geslacht 

Haarkleur 

ID-Code moeder 

Diersoort 

Herkomst 

Importdatum 

Reden einde 

Einddatum 

20jul2019 

10 mnd en 20 dg 

Mannelijk 

Zwartbont 

Rund 

6 aug 2019 

Slacht 

9 iun 2020 

doe 7 



Werknummer 

Geboortedatum 

Leeftijd 

Geslacht 

Haarkleur 

ID-Code moeder 

Diersoort 

Herkomst 

Importdatum 

Reden einde 

Einddatum 

1 0 jul 2 

10 mnd en 30 dg 

Mannelijk 

Zwartbont 

Rund 

30jul2019 

Slacht 

9 iun 2020 

doe 7 



Werknummer 

Geboortedatum 

Leeftijd 

Geslacht 

Haarkleur 

ID-Code moeder 

Diersoort 

Herkomst 

Importdatum 

Reden einde 

Einddatum 

17jul2019 

10 mnd en 23 dg 

Mannelijk 

Zwartbont 

Rund 

6 aug 2019 

Slacht 

9 iun 2020 

doe 7 



Werknummer 

Geboortedatum 

Leeftijd 

Geslacht 

Haarkleur 

ID-Code moeder 

Diersoort 

Herkomst 

Importdatum 

Reden einde 

Einddatum 

21jul2019 

10 mnd en 19 dg 

Mannelijk 

Roodbont 

Rund 

6 aug 2019 

Slacht 

9 iun 2020 

doe 7 



Werknummer 

Geboortedatum 

Leeftijd 

Geslacht 

Haarkleur 

ID-Code moeder 

Diersoort 

Herkomst 

Importdatum 

Reden einde 

Einddatum 

15jul2019 

10 mnd en 25 dg 

Mannelijk 

Zwartbont 

Rund 

6 aug 2019 

Slacht 

9 iun 2020 

doe 7 



Werknummer 

Geboortedatum 

Leeftijd 

Geslacht 

Haarkleur 

ID-Code moeder 

Diersoort 

Herkomst 

Importdatum 

Reden einde 

Einddatum 

18jul2019 

10 mnd en 22 dg 

Mannelijk 

Zwartbont 

Rund 

6 aug 2019 

Slacht 

9 iun 2020 

doe 7 



Werknummer 

Geboortedatum 

Leeftijd 

Geslacht 

Haarkleur 

ID-Code moeder 

Diersoort 

Herkomst 

Importdatum 

Reden einde 

Einddatum 

19jul2019 

10 mnd en 21 dg 

Mannelijk 

Zwartbont 

Rund 

6 aug 2019 

Slacht 

9 iun 2020 

doe 7 



Werknummer 

Geboortedatum 

Leeftijd 

Geslacht 

Haarkleur 

ID-Code moeder 

Diersoort 

Herkomst 

Importdatum 

Reden einde 

Einddatum 

20jul2019 

10 mnd en 20 dg 

Mannelijk 

Zwartbont 

Rund 

6 aug 2019 

Slacht 

9 iun 2020 

doe 7 



Werknummer 

Geboortedatum 

Leeftijd 

Geslacht 

Haarkleur 

ID-Code moeder 

Diersoort 

Herkomst 

Importdatum 

Reden einde 

Einddatum 

19 jul 2019 

10 mnd en 21 dg 

Mannelijk 

Zwartbont 

Rund 

6 aug 2019 

Slacht 

9 iun 2020 

doe 7 



~ -... 4?,' ,1 77% li 10:54 

Diergegevens 

• 

Werknummer 

Geboortedatum 

Leeftijd 

Geslacht 

Haarkleur 

ID-Code moeder 

Diersoort 

Reden einde 

Einddatum 

ME/UBN 

12jul 2019 

10 mnd en 28 dg 

Mannelijk 

Zwartbont 

Rund 

Slacht 

9 jun 2020 

Laatste mutatie diergegevens 13iuI2019 

doe 7 



Rund: 

Werknummer 

Geboortedatum 

Leeftijd 

Geslacht 

Haarkleur 

ID-Code moeder 

Diersoort 

Herkomst 

Importdatum 

Reden einde 

Einddatum 

22jul2019 

10 mnd en 18 dg 

Mannelijk 

Zwartbont 

Rund 

6 aug 2019 

Slacht 

9 iun 2020 

doe 7 
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Datum 13 januari 2021 

 
WAARSCHUWING 

 

 
 

 

Uit inspectie van een inspecteur van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

(NVWA) is gebleken dat niet werd voldaan aan onderstaand wettelijk voorschrift.  

 

Locatie: 

 

 

Overtreder: 

  

 

Bevinding: 

Op 23 december 2020, omstreeks 6:00 uur, zag de inspecteur dat de maximale 

vloerbezetting van 2 slachtvarkens per m2 in diverse hokken met in de nacht 

opgehokte varkens met meer dan 10% overschreden werd. De inspecteur telde in 

3 hokken respectievelijk 47, 45 en 46 varkens per hok, terwijl de maximale 

hokbezetting 40 varkens is op basis van 0,5 m2 per varken.   

 

De inspecteur stelde vast dat, als gevolg van overschrijding van de norm van 0,5 

m2 per varken, de varkens onvoldoende lig- en bewegingsruimte hadden.   

 

Gelet op de bevindingen van de inspecteur heeft u artikel 15 lid 1 in samenhang 

met het bepaalde in bijlage III, onder punt 2.1 van Verordening (EG) nr. 

1099/2009 overtreden.  

 

Uit het bovenstaande blijkt dat u niet voldoet aan genoemd wettelijk voorschrift.  

Hiervoor krijgt u een waarschuwing. 
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Mocht u bij een volgende (her)inspectie hieraan nog niet voldoen, dan kan dit op 
grond van de wetgeving en het NVWA interventiebeleid leiden tot een bestuurlijke 
sanctie en/ of een strafrechtelij k t raj ect. 

Namens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, 

Afdelingshoofd Veterinaire keuring & exportcertificering Zuid 
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IBD-nummer: 2021/164148/129968 

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 regu lier toezicht bevond ik m ij te : 

Locatie : 
Naam 
Adres 
Postcode Plaats 
Erkenningsnummer 
Soort bedrijf : Slachthuis 

Bevinding(en) : 
Datum en t ijdstip van de bevinding: 4 februari 2021 omstreeks 13.26 uur en 
13.56 uur. 

Ik heb in het bedrijf aangesproken en ben met naam en functie bekend bij : de 

heer■•••, functie : 

Tij dens mijn inspectie bevond ik mij, omstreeks 13.26 uur en 13.56 uur, in de 
varkensslachthal naast de steektafel. Dit is het controlepunt waar ik regelmatig 
tijdens de AM inspecties, controles uitvoer op bewusteloosheid, als er even geen 
vee gelost hoeft te worden. Het viel mij op tij dens de AM inspectie, dat er erg veel 
varkens nabedwelmd moesten worden, met de reservetang (back-up systeem) die 
bij de steektafel hing, nadat de va rkens uit het bedwelmingsapparaat kwamen. 

Bij de steker komen de va rkens uit het bedwelmingsapparaat gegleden. De steker 
steekt daar de bedwelmde va rkens via een borststeek zodat ze daarna 
verbloeden . Vervolgens liggen de gestoken varkens op de steektafel, wat feitelijk 
een lopende band is, te verbloeden totdat ze aan het einde hiervan opgehangen 
worden. I k stond iets verder dan de helft van de steektafel, gezien vanaf de 
steker, net voor de medewerker die de va rkens aan 1 achterpoot aanhaakt om 
verder hangend te verbloeden. Vanaf deze plek kan ik de controle uitvoeren op 
bewusteloosheid van het varken, aangezien de eerste helft van de tafel een 
onduidelijk beeld kan geven gezien de aa rd van bedwelming ( elektrische 
bedwelming met kop-hart-methode) . 

Vanaf dit controlepunt had ik goed overzicht op het bedwelmingsapparaat waa r de 
varkens naar beneden glijden naar de steker tot de medewerker die belast was 
met het aanhaken en het punt waa r de va rkens tegen elkaar aanhangen om 
verder uit te bloeden in de bloedgoot. 
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Ik zag dat de steker, die de varkens had gestoken, de varkens niet controleerde 

op indicatoren van bewusteloosheid. Een tweede medewerker die belast zou zijn 

met de controle op indicatoren van bewusteloosheid, die volgens de  

daar altijd aanwezig is, was niet aanwezig op de twee momenten waarop ik de 

controle uitvoerde op bovenstaand controlepunt.  

 

Om 13.26 uur zag ik een varken (bliknummer: ), op de band liggen dat 

knipperde met zijn ogen. Dat knipperen hield aan tot voorbij de helft van de band, 

net voor het aanhaken. Ik sommeerde de medewerker die belast was met het 

aanhaken van de varkens, met handgebaren en woorden, de band te stoppen. 

Direct daarop controleerde ik de ooglidreflex door voorzichtig het onderste ooglid 

aan te raken en het varken knipperde hierop met het ooglid. Om te corneareflex 

te testen op datzelfde moment zou onnodig pijnlijk zijn. Inmiddels kwam ook de 

welzijnsfunctionaris binnen en pakte direct de bedwelmingstang om nogmaals de 

kop- en hartverdoving toe te passen. Hierop zag ik dat na deze handeling de ogen 

naar boven draaide en zowel de ooglid- als corneareflex waren nu afwezig. 

  

Exact hetzelfde gebeurde bij mijn volgende controle om 13.56 uur bij het varken 

met bliknummer . Ik zag dit varken knipperen met de ogen. De steker 

controleerde hier niet op, de 2de medewerker die volgens het bedrijf de controle 

op bewustzijn zou uitvoeren, was afwezig. Het knipperen hield aan tot voorbij de 

helft van de band, net voor het aanhaken. Ik sommeerde ook nu de medewerker  

die belast was met het aanhaken van de varkens, met handgebaren en woorden, 

de band te stoppen. Direct daarop controleerde ik de ooglidreflex door voorzichtig 

het onderste ooglid aan te raken en het varken knipperde hierop met het ooglid. 

Om te corneareflex te testen op datzelfde moment zou onnodig pijnlijk zijn. Ook 

nu kwam ook de welzijnsfunctionaris binnen en gaf ik hem een teken om dit 

varken opnieuw te bedwelmen. Hij pakte daarop de bedwelmingstang om 

nogmaals de kop-hartverdoving toe te passen. Hierop zag ik, dat na deze 

handeling, de ogen naar boven draaide en zowel de ooglid- als corneareflex 

afwezig waren. 

 

Ik stelde vast dat het bewustzijnsverlies na de bedwelming niet aanhield tot het dier 

dood was. 

 

Hieruit bleek mij dat werd gehandeld in strijd met Vo (EG) nr. 1099/2009: 

(Artikel 2 f bedwelmen = methode die dier pijnloos in staat van bewusteloosheid 

en gevoelloosheid brengt) 

Artikel 4 lid 1, de toestand van bewusteloosheid en gevoelloosheid wordt 

aangehouden tot bij het dier de dood is ingetreden. 

 

Op grond van artikel 6.2 eerste lid van de Wet dieren, juncto artikel 5.8 van de 

Regeling houders van dieren, is het verboden in strijd te handelen met de 

hierboven genoemde artikelen van Verordening (EG) nr. 1099/2009. 

 

Deze bevindingen worden  aangerekend. 

 

Overtreder: 

Naam               

Adres     

Postcode Plaats 

KvK nummer  

Soort bedrijf  : Slachthuis 
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Ik bracht de heer , als 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 5 februari 2021. 

Toezichthouder-
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IBD-nummer: 2021/166062/130475 

 

 

 

RAPPORT VAN BEVINDINGEN 
 

 

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer  toezichthouder 

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

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

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

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

toezicht op de naleving is opgedragen aan de NVWA, bericht u het volgende:   

 

Naar aanleiding van regulier toezicht bevond ik mij te: 

Locatie: 

Naam   

Adres   

Postcode Plaats  

Soort bedrijf  : Slachthuis  

 

Bevinding(en): 

Datum en tijdstip van de bevinding: 3 mei 2021 omstreeks 12:00 uur. 

  

Tijdens mijn inspecties belast met de levende keuring (AM-keuring) van varkens 

bevond ik mij in de stal van . 

 

Tijdens mijn keuring, zag ik dat er een varken niet voor- of achteruit bewoog in de 

restrainer vlak voor de elektrische verdover.  

 

 

 

 

 

  

Het varken bevond zich in de restrainer op ongeveer 1.5 meter hoogte van de 

naast gelegen grond waarop ik mij op stond.  

De afstand tussen mij en het varken was op dat moment ongeveer twee meter  

Ik zag dat het stalpersoneel drie verschillende keren de elektrische prikker 

gebruikten op de spieren van de achterhand van het varken, ook toen het varken 

hier in eerste instantie niet op reageerde. Uit mijn ervaring als dierenarts bij dit 

slachthuis wist ik dat dit apparaat een elektrische prikker was. Het was een kort 

grijs apparaat met 2 puntjes, waarbij de puntjes op het varken werden gezet. 

Ik zag dat het personeel de deur van de restrainer opende om het varken uit de 

restrainer te halen, omdat hij niet verder wilde lopen. Ik zag dat het varken niet 

verdoofd was toen deze uit de restrainer werd gehaald. Ik zag dat de elektrische 

prikkelaar nog 2 keer op het varken geplaatst werd, waarbij de locatie op het dier 

niet goed zichtbaar was, om hem uit de restrainer te drijven.  

Ik zag echter dat dit varken vervolgens volledig bij bewustzijn op een smalle 

strook beton van ongeveer 50 cm breed stond vlak naast de restrainer op 

ongeveer 1.5 meter hoogte van de grond, waarop ik mij bevond, zonder dat er 

een vorm van valbescherming naast het varken was of een andere vorm van 

doc 19

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

-



 

 Pagina 2 van 4 
 

begrenzing waardoor het varken niet zou vallen. Ik heb het stalpersoneel gezegd 

dat dit niet de juiste manier van werken was. Het varken had daar namelijk niet 

mogen staan en had eerst bedwelmd moeten zijn. De smalle muur is niet geschikt 

voor een varken om op te lopen, dit is gevaarlijk. Een stalmedewerker ging 

vervolgens de elektrische bedwelmingstang, die gebruikt wordt voor een 

kopbedwelming gevolgd door een hartbedwelming, halen en liet het varken 

achter, terwijl het varken beschermd had moeten worden op deze smalle muur 

tegen de val die eraan zat te komen. Een varken ziet namelijk slecht diepte en 

ziet dus niet dat hij zo hoog staat. Ik zag dat het varken vervolgens van deze 

smalle strook beton op de naastgelegen grond viel. Ik zag dat het varken een val 

maakte van ongeveer 1.5 meter. Ik zag dat een medewerker het varken alsnog 

met de elektrische bedwelmingstang probeerde te vangen en te bedwelmen 

tijdens de val. Doordat het varken vallende was tijdens de plaatsing van de 

elektrische bedwelmingstang was niet goed te zien hoe de tang op de kop werd 

geplaatst. Toezichthouder  heeft op camerabeelden van het slachthuis 

gezien dat de tang op de kop geplaatst was, maar er is niet te zien hoe deze op 

de kop zit. Tevens zag zij dat het varken verstijfde tijdens de val naar beneden. 

Het verstijven van het lichaam is de reactie die je wenst te zien na een 

bedwelming. Echter is daarmee niet de correctheid van de plaatsing van de 

elektrische bedwelmingstang te beoordelen en ook niet het effect van de 

bedwelming. 

Echter het effect van de bedwelming kon ik duidelijk waarnemen, ik zag namelijk 

dat het varken na het gebruik van de elektrische bedwelmingstang zijn kop 

oprichtte van de grond waarop hij inmiddels was beland en dus was het varken 

niet volledig bedwelmd na het gebruik van de elektrische bedwelmingstang. Of 

deze incorrecte bedwelming het gevolg was van incorrecte plaatsing of van 

onvoldoende lang de elektrische bedwelmingstang op de kop houden, maakt dan 

eigenlijk niet uit, het effect was dat het varken een oprichtreflex toonde en 

rondkeek en dus niet buiten bewustzijn was geraakt. 

Ik zag dat het personeelslid het varken nogmaals heeft bedwelmd met de 

elektrische bedwelmingstang op de voorgeschreven manier, namelijk met de 

elektroden aan weerszijden van de hersenen. 

 

Ik zag dat een varken op een zodanige wijze werd behandeld dat vermijdbaar 

lijden en pijn niet werd voorkomen.  

 

Een val van 1,5 meter hoogte is pijnlijk voor een varken. Tevens geeft een 

incorrecte bedwelming vermijdbaar lijden voor een varken, omdat het bewustzijn 

niet verloren is, waardoor er meer sprake was van elektrocutie dan van 

bedwelming. 

 

Tevens stelde ik vast dat een medewerker van het slachthuis het gebruik van 

apparaten waarmee elektrische schokken worden toegediend niet zoveel mogelijk 

vermeed. Ik zag dat de schokken herhaaldelijk werden toegediend terwijl het dier 

niet reageerde. Dit geeft vermijdbare pijn en spanning bij een dier.  

 

Hieruit bleek mij dat werd gehandeld in strijd met Verordening (EG) nr. 

1099/2009: 

Artikel 3, lid 1, bij het doden van dieren en daarmee verband houdend activiteiten 

wordt ervoor gezorgd dat de dieren elke vermijdbare vorm van pijn, spanning of 

lijden wordt bespaard; 

Artikel 3, lid 2, de bedrijfsexploitant neemt met name de noodzakelijke 

maatregelen om te waarborgen dat dieren: 

onder a) fysiek comfort en fysieke bescherming wordt geboden, (…) die ook 

bescherming biedt tegen vallen of uitglijden; 
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Artikel 15, lid 1, in samenhang met bijlage III, onder punt 1.9 .: het gebruik van 
apparaten waarmee elektrische schokken worden toegediend, moet zoveel 
mogelijk worden vermeden. Deze instrumenten mogen in elk geva l alleen worden 
gebruikt voor volwassen runderen en volwassen varkens die weigeren zich te 
verplaatsen, en uitsluitend op voorwaarde dat de dieren vóór zich ruimte hebben 
om zich voort te bewegen. De schokken mogen niet langer duren dan één 
seconde, moeten voldoende worden gespreid en mogen uitsluitend op de spieren 
van de achterpoten worden toegediend. Wanneer de dieren niet reageren, mogen 
de schokken niet herhaaldelijk worden toegediend. 

Op grond van artikel 6 .2 eerste lid van de Wet dieren, juncto artikel 5.8 van de 
Regeling houders van dieren, is het verboden in strijd te handelen met de 
hierboven genoemde artikelen van Verordening (EG) nr. 1099/2009. 

Deze bevindingen worde 

Overtreder : 
Naam 
Ad res 
Postcode Plaats 
Soort bedrijf 
KvK nummer 
Soort bedrijf : Slachterij 

Ik bracht de heer , als van 

aangerekend. 

van mijn bevindingen op de hoogte en zegde telefonisch 
een rapport van bevindingen aan. 

Ik heb naar waarheid dit rapport van bevindingen opgemaakt, gedagtekend en 
ondertekend domicilie kiezend te••■ 04-06-2021. 

Toezichthouder : -
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Ik heb naar waarheid dit rapport van bevindingen opgemaakt, gedagtekend en 
ondertekend domicilie kiezend te••■ 04-06-2021. 

Toezichthoude 
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IBD-nummer: 2021/166070/130424 

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 : Slachthuis 

Bevinding(en) : 
Datum en tij dstip van de bevindingen: 19 mei 2021 omstreeks 07.15 uur, 07.20 
uur, 08 .15 uur en 09.20 uur. 

Tij dens mijn inspectie bevond ik mij op de laadbrug waa r net daarvoor varkens 
waren gelost. Omstreeks 07.15 uur hoorde ik hard geschreeuw van een varken, 
wat een uiting is van pijn van een varken, dat mijn aandacht t rok. Ik draa ide met 
mijn gezicht richting de sta l en hoorde dat het harde geschreeuw uit de buurt van 
de opdrijfgang voor de restrainer kwam. Dit is de opdrijfgang die naar de 
bedwelmingsmachine leidt. Toen ik daar naartoe liep om te kijken wat er aan de 
hand was, zag ik ha lverwege de opdrijfgang een medewerker (3de persoon achter 
de restra iner) de opdrijfpeddel (zie fotobijlage, foto 1 en foto 2) hoog boven zijn 
hoofd bewegen en liet met een snelle beweging de peddel naar beneden komen 
en dat gebeurde een aantal keren achter elkaar. Ik hoorde daarbij het harde 
geluid van de peddel dat ergens op neerkwam en gelijktijdig hoorde ik een varken 
harder schreeuwen met het neerkomen van de opdrijfpeddel. 
De 2de medewerker achter de restrainer zag ik op dezelfde tijd herhaa ldelijk de 
elektrische prikkelaar gebruiken op 1 varken . De medewerker gebruikt de 
elektrische prikkelaar om het varken naar voren te bewegen, maar het varken had 
géén ruimte voor zich omdat er een ander va rken voor de restrainer ingang stond. 
De elektrische prikkelaar hangt op deze plaats aan een veer aan het plafond. Ik 
sommeerde gelij k beide medewerkers te stoppen met slaan door middel van de 
opdrijfpeddel en het gebruik van de elektrische prikkelaar, door naar ze te roepen 
en door handgebaren die zij begrepen, om de onnodig pijn te stoppen. Het 
gebruik van de elektrische prikkelaar was niet geoorloofd aangezien het varken 
geen ruimte voor zich had om te bewegen. 

Bij teruglopen naar de brug, sprak ik de welzijnsfunctionaris aan op wat ik zojuist 
had gezien. Ik vroeg hem om de medewerkers hierop aan te spreken en daarop 
zag ik de welzijnsfunctionaris richting de opdrijfgang voor de restrainer lopen. 
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Omstreeks 07.20 uur hoorde ik weer een varken hard schreeuwen, wat een uiting 

is van pijn van een varken, dat mij aandacht trok. Ik hoorde dat het harde 

geschreeuw uit de richting van het grote hok kwam. Toen ik naar het grote hok 

liep zag ik dat een medewerker, die belast was met het opdrijven van de varkens 

van het ene naar het andere hok, een aantal keren de opdrijfpeddel (zie foto 1 en 

foto 2) bovenhands bracht en met hoge snelheid naar beneden bewoog. Toen ik 

dichterbij kwam zag ik dat er zich maar één varken in het grote hok bevond. De 

medewerker rende naar het varken toe en sloeg waar hij het dier raken kon. Ik 

zag dat het varken op de voorkant van de kop geraakt werd met de opdrijfpeddel, 

terwijl het varken achteruit liep en daarbij schreeuwde, en zichtbaar de 

opdrijfpeddel probeerde te ontwijken.  

Toen de medewerker mij zag, kon ik roepen en gebaren dat hij direct moest 

ophouden met de handeling waarmee hij bezig was. Daarna kon hij aan de 

achterkant van het varken komen en hem rustig richting het volgende hok 

drijven. Kennelijk was dit varken ontsnapt aan de rest van de koppel bij het 

opdrijven naar een volgend kleiner hok, begreep ik van de medewerker toen ik 

vroeg waarom hij het varken sloeg.  

 

Omstreeks 08.15 uur toen ik weer op de brug stond en er net varkens waren 

gelost hoorde ik weer hard geschreeuw van varkens, geluid dat linksachter uit de 

stal kwam. Het schreeuwen is een uiting is van pijn van een varken. Toen ik die 

kant van de stal op keek vanaf de losbrug, zag ik een opdrijfpeddel met rubber 

flap (zie fotobijlage, foto 1 en 2) bovenhands die met veel lawaai een aantal keren 

naar beneden werd gebracht, waarop ik de varkens hoorde schreeuwen gelijktijdig 

met het neerkomen van de opdrijfpeddel. Ik liep snel op het geluid af en zag dat 

de medewerker de peddel hard liet neerkomen op de achterkant van verschillende 

varkens die vanuit een hok in de wachtruimte richting de voorruimte voor de 

opdrijfgang naar de restrainer werden geleid. De medewerker kon mij nu ook 

goed zien en ik gebaarde dat hij de opdrijfpeddel niet bovenhands mocht 

gebruiken. Ik concludeerde dat de medewerker de opdrijfpeddel gebruikte om de 

dieren te slaan. 

 

Omstreeks 9.20 uur voerde ik een controle uit bij het bedwelmen en doden van de 

varkens. Ik stond schuin achter de steker en had zo overzicht op het steken en of 

de varkens geen tekenen van bewustzijn vertoonde in het tijdsinterval tussen 

steken en aanhangen. Op deze positie had ik ook goed zicht op de 1ste man die 

voor de restainer stond in de opdrijfgang en de varkens de restrainer in dreef. Ik 

zag deze medewerker 3 varkens achter elkaar met een elektrische prikkelaar de 

restrainer in begeleiden. Toen hij mij zag staan legde hij gelijk de elektrische 

prikkelaar weg en gebruikte een niet pijnlijk opdrijfmiddel om verder te gaan met 

zijn activiteit. Met het niet pijnlijke opdrijfmiddel kwamen de varkens in hetzelfde 

tempo uit de restrainer. Hieruit concludeer ik dat de elektrische prikkelaar door de 

medewerker onnodig werd gebruikt omdat de varkens vlot achterelkaar de 

restrainer inliepen. De medewerker heeft hierdoor onnodige pijn veroorzaakt bij 

varkens net voor het bedwelmen en doden. 

 

Camerabeelden bekeken 

Op 2 juni 2021, tussen 10.45 – 11.30 uur heb ik met een medewerker van 

 de camerabeelden terug kunnen kijken 

van de camera’s die gericht staan op de opdrijfgang, en een deel van de hokken 

in de wachtruimte. De camerabeelden rondom de eerder genoemde tijden op 19 

mei 2021 bevestigen de bovenstaande bevindingen die ik die dag had 

waargenomen. 
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Op de camerabeelden van 19 mei 2021 omstreeks 7.15 uur was rondom de 

aangegeven tijd te zien, dat de 3de medewerker naast de opdrijfgang, de 

opdrijfpeddel ver boven het hoofd bracht en daarbij zelfs wat achterover helde en 

vervolgens de peddel met kracht naar beneden bewoog. Ik heb de camerabeelden 

van 19 mei 2021 om 08.15 uur en 9.20 uur ook terug gekeken en deze beelden 

bevestigde hetgeen ik op 19 mei 2021 had waargenomen. 

 

Het slaan van een of meerdere varkens in de opdrijfgang voor de restrainer en het 

slaan van de varkens in de wachtruimte en het opdrijven van varkens met de 

elektrische prikkelaar in de restrainer, heeft onnodige pijn en spanning berokkend 

bij de varkens voor het bedwelmen en doden. 

 

Bij het terugkijken van de camerabeelden bleek dat het grote hok aan het toezicht 

was onttrokken, doordat daar geen camera hing. In dit grote hok is dus geen 

permanent cameratoezicht op de levende varkens.   

 

Werkafspraken m.b.t. dierwelzijn varkens 

 heeft op 10 februari 2020 een protocol 

opgesteld waarbij voorschriften zijn opgenomen hoe het dierwelzijn bij aanvoeren 

van varkens geborgd wordt. In de laatste passage van dit protocol wordt door het 

slachthuis aangegeven dat slaan verboden is. “Bij  is het toegestaan om 

varkens op te drijven met een schot en/of door aantikken. Aantikken wordt door 

gedefinieerd als een beweging vanuit de pols. Slaan (verboden!) wordt 

door  gedefinieerd als een beweging vanuit de elleboog en/of schouder.”   

(zie bijlage werkafspraken Dierwelzijn bij aanvoer varkens). 

 

Afgaande op voorgaande werkafspraken m.b.t. dierwelzijn bij varkens, concludeer 

ik dat het personeel er van op de hoogte was dat slaan verboden is. Daarnaast 

concludeer ik dat de welzijnsfunctionaris en de camerabeelden (eigen toezicht) 

onvoldoende zekerheid bieden op het borgen van dierwelzijn op het moment van 

aankomst op het slachthuis tot het moment van bedwelmen en doden. Ik stelde 

vast dat bij het verplaatsen van dieren tijdens het opdrijven in het slachthuis 

handelingen werden verricht die verboden zijn.  

Als dierenarts concludeer ik dat de varkens op de genoemde tijdstippen zoals 

bovenstaand beschreven niet elke vermijdbare vorm van pijn en spanning 

bespaard is en onnodig pijn en stress hebben ervaren bij het niet correct 

opdrijven door medewerkers. Personeel gaf blijk van onvoldoende vaardigheden, 

kennis of besef van het beschermen van dieren met betrekking tot de taken die zij 

uitvoeren in het slachthuis bij het opdrijven van varkens. 

 

Ik stelde vast dat bij het verplaatsen van dieren tijdens het opdrijven in het 

slachthuis, handelingen werden verricht door medewerkers die verboden zijn, 

namelijk het slaan van dieren met een opdrijfpeddel. Ik stelde vast dat 

medewerkers van het slachthuis het gebruik van apparaten waarmee elektrische 

schokken worden toegediend niet zoveel mogelijk vermeden. De prikkelaar werd 

gebruikt terwijl dit niet nodig was omdat de dieren gewoon doorliepen of het voor 

de dieren niet mogelijk was omdat de dieren vóór zich geen ruimte hadden om 

zich voort te bewegen. 

 

Door deze werkwijze is vermijdbare pijn en spanning deze dieren niet bespaard 

gebleven. 
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Hieruit bleek mij dat werd gehandeld in strijd met Verordening ( EG) nr. 
1099/2009: 
Artikel 3, lid 1: bij het doden van dieren en daarmee verband houdende 
activiteiten wordt ervoor gezorgd dat de dieren elke vermijdbare vorm van pijn, 
spanning of lij den wordt bespaard; 
Artikel 15, lid 1, in samenhang met bijlage III, onder punt 1.8 : het is verboden 
om dieren te slaan of te schoppen. 
Artikel 15, lid 1, in samenhang met bijlage III, onder punt 1.9 : het gebruik van 
apparaten waarmee elektrische schokken worden toegediend, moet zoveel 
mogelijk worden vermeden. Deze instrumenten mogen in elk geva l alleen worden 
gebruikt voor volwassen runderen en volwassen varkens die weigeren zich te 
verplaatsen, en uitsluitend op voorwaarde dat de dieren vóór zich ruimte hebben 
om zich voort te bewegen. De schokken mogen niet langer duren dan één 
seconde, moeten voldoende worden gespreid en mogen uitsluitend op de spieren 
van de achterpoten worden toegediend. Wanneer de dieren niet reageren, mogen 
de schokken niet herhaaldelij k worden toegediend. 

Op grond van artikel 6 .2, lid 1 van de Wet dieren, j uncto artikel 5.8 van de 
Regeling houders van dieren, is het verboden in strijd te handelen met de 
hierboven genoemde artikelen van Verordening (EG) nr. 1099/2009. 

Deze bevindingen worde 

Overtreder : 
Naam 
Ad res 
Postcode Plaats 
KvK nummer 
Soort bedrijf 

Ik bracht de heer als manager van 

aangerekend. 

- van mij n 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 21 juni 2021. 

Bij lagen : 
- Fotobijlage. 2 foto 's. De fot o's zij n digitaal genomen. De foto's zij n niet bewerkt 
maar kunnen in grootte aangepast zij n. 
- Werkafspraken m.b.t . dierenwelzij n varkens 
- Aanzegging RvB per e-mail 

Bij lage b ij BR 
166070 13042 
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Maatregelnummer: 166070      

 

1. 
Opdrijfpeddel 
bovenaanzicht 
 

 

2. 
Opdrijfpeddel 
zijaanzicht 
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Dierenwelzijn bij aanvoer varkens 
Om te komen tot het borgen van het dierenwelzijn bij het aanvoeren van uw varkens en 
goede werkafspraken verzoeken wij u het onderstaande goed te lezen, dien overeenkomstig 
te handelen en te ondertekenen voor akkoord. 

Algemene regelgeving: 
► Het is verboden om op het terrein van-e filmen of foto's te maken 
> Het is verboden te roken, inclusief e-sigaret, op het terrein va,-.,,.u.v. de 

rookruimtes. 
► D••••edrijfskleding dient volledig aangetrokken te zijn. 
>- De losplaats dient netjes achter gelaten te worden. 
► De Wasplaats dient netjes achtergelaten te worden. 
► Instructies van de toezichthouder wasplaats dienen opgevolgd te worden. 
► Bijrijders < 16 Jaar dienen op het terrein van_, de cabine te blijven 
► VKI dient volledig Ingevuld te zijn, ondertekend door de veehouder en transporteur. 
► Er is continue camera toezicht, deze camerabeelden worden terug gekeken. 

Dierenwelzijn: 

► Volg altijd de instructie op van de-.,,edewerker of de dierenarts van de 
NVWA. Ga niet In discussie rnet de medewerker of de dierenarts van de 
NVWA. 8IJ vragen of opmerkingen dient u dit achteraf te melden bij de-
inkoop. 

► U dient met respect om te gaan met de varkens. Het Is verboden levende varkens te 
slaan, schoppen, slepen, trekken of op te duwen. 

► Bij het lossen van varkens Is het gebruik van prikstokken, veeprikkers, rammelaars 
verboden. 

► u dient bij de wagen te blijven tot dat u de varkens kan gaan lossen. 
► U dient varkens rustig op de laadklep aan te bieden, vanaf daar zal een

medewerker het opdrijven van u overnemen. 
► Drijf de varkens kleine koppels tegelijk op. 
► Varkens die zich niet normaal zelfstandlg kunnen voortbewegen in een 

transportwagen dient u te laten llggen. Geeft direct een sein aan de 
medewerker, zodat hij direct gepaste maatregelen kan treffen, 

► Varkens die wel transportwaardig tljn doch extra aandacht vereisen dienen in het 
achterste vak van het transportmiddel geladen te worden. 

het toegestaan om varkens op te drijven met een schot en/of door het 
tikken wordt doa deflnleerd als een beweging vanuit de pols. 
n/J wordt door-edeflnleerd als een beweging vanuit de elleboog 

7,o 

Scanned with CamScanner 

Scanned with CamScanner 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Aan: 

Onderwerp: 

Geacht 

Overtreding 

donderdag 20 mei 2021 18:49 

Aanzeggen RvB aa 
overtreding op 19 mei 2021) 
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Hierbij informeer ik u dat er een overtreding is geconstateerd door (toezichthouder: - op 19 mei 
2021, tussen 7.00 uur en 10.00 uur, bij 

Het betreft een overtreding ten aanzien van "niet correct opdrijven van varkens". 

Er wordt een rapport van bevindingen opgemaakt en u krijgt later bericht over de afdoening. 

Hoogachtend, 

Senior Inspecteur 
Directie Keuren 
Divisie Veterinair & Import 
Team 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

@nvwa .nl 
http:/ /www.vwa .nl 



IBD-nummer: 2021/166525/130473 

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) : 
Datum en tij dstip van de bevinding: 3 juni 2021 omstreeks 10:30 uur. 

In het bedrijf aangesproken en gelegit imeerd aan: mevrouw 
functie : 

Ik, toezichthouder - bevond mij, op 3 juni om 10:30 uur, bij 
waa r ik een camera-inspectie uitvoerde in het kader van 

regulier toezicht. Ik bevond mij in het 
Hier voerde ik een inspectie cameratoezicht uit waarbij er beelden 

uitgekeken worden die willekeurig uitgekozen worden. Van deze beelden heb ik 5 
tot 10 minuten van dat moment bekeken om te bekijken of er omissies hebben 
plaatsgevonden m.b.t . het dierenwelzijn. We bekijken t ijdens het toezicht de 
volgende onderdelen : aanvoeren, onderbrengen, bedwelmen, aanhangen en 
verbloeden van verschillende diersoorten. De situatie was goed te zien, het beeld 
was scherp en helder, de situatie was goed in beeld . 

Bevinding 1: 
Ik koos ervoor om het moment van 31 -05-2021 om 03 : 10 uur terug te kijken. Op 
het beeld was het losstation te zien waar va rkens van de transportwagen afkomen 
en door een stalmedewerker richting de sta llen gedreven worden . 

Tussen het koppel varkens komt een van de varkens strompelend van de wagen 
af langs de rechterzijde van het beeld tussen de andere dieren . Dit varken legt 
tussendoor steeds de achterpoten neer en gaat t ussen het lopen door steeds 
zitten. De■•• signa leert dit varken en spoort het dier aan op te staan en door 
te lopen door zijn opdrijfpaddel op de achterhand (dit is het achterste rugdeel van 
het va rken ter hoogte van de achterpoten) van het va rken neer te laten komen. 
Hij herhaa lt dit meerdere malen waardoor het varken al strompelend verder 
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beweegt. Zodra de  ook maar een stap verder weg is omdat het varken 

iets is door gestrompeld gaat het varken weer zitten op de achterpoten. Ik zie dat 

de andere varkens tegen dit varken aankomen en dat de  het 

strompelende varken niet afschermt van de andere varkens. 

Vervolgens zie ik in de hoek van de camera genaamd “stal 2” dat het 

strompelende varken nogmaals herhaaldelijk met de opdrijfpaddel aangeraakt 

wordt door de  Dit gebeurt op een bovenhandse manier waarbij de 

opdrijfpaddel op de achterhand neer komt. Hieruit concludeerde ik dat het varken 

door middel van de opdrijfpaddel werd geslagen. De medewerker gebruikt de 

opdrijfpaddel om het strompelende varken te verplaatsen naar het losstation van 

de runderen. Hier worden varkens waar wat aan mankeert afgezonderd. Ik zie dat 

de  met zijn rechtervoet het varken op zijn achterhand duwt om het 

varken het laatste stuk op te laten schuiven. Het varken gaat liggen. Hierop pakt 

de  het stalhek van het losdock van de runderen dat nog open staat bij de 

hand, en duwt met het stalhek 4 keer tegen het liggende varken aan, om hem zo 

nog de laatste 50 á 70 centimeter op te laten schuiven op het losstation van de 

runderen. Het stalhek wordt dan gesloten en het dier is dan op die manier 

afgezonderd van de andere varkens.   

 

Ik stelde vast dat bij het verplaatsen van dieren tijdens het afladen in het 

slachthuis handelingen werden verricht die verboden zijn.  

 

Ik en toezichthouder  tevens dierenarts, zagen dat het varken onjuist werd 

behandeld. Het dier werd zodanig behandeld dat vermijdbare pijn, spanning en 

lijden het dier niet bespaard is gebleven (zie veterinaire verklaring toezichthouder 

 Namelijk het aanduwen van het liggende dier met een stalhek, waarbij 

het liggende dier over de grond wordt geschoven, het door laten lopen terwijl het 

dier zichtbaar moeite heeft met voortbewegen, waarbij het dier ook nog veelvuldig 

met de opdrijfpaddel werd aangespoord en het dier niet afzonderen van de andere 

dieren terwijl die voorbij denderden, waardoor het dier onnodig vaak wordt 

aangestoten, terwijl hij al zichtbaar moeite heeft met voortbewegen. Door het 

aanstoten, wordt het varken nog meer uit balans geraakt en kost voortbewegen 

nog meer moeite. Ik zag aan het dier dat het daardoor leed. Het varken uitte dit 

door herhaaldelijk tussentijds te gaan zitten, zijn achterpoten niet te willen 

belasten, weg te kijken van, en aangestoten worden door de andere dieren die 

voorbij liepen/renden, en doordat het varken al ging liggen voor hij op de plaats 

was waar hij naartoe gedreven moest worden.   

 

Bevinding 2: 

Ik koos ervoor om het moment van 31-05-2021 om 08:01 uur terug te kijken. Op 

het beeld was de fuik te zien waar de varkens achter elkaar doorheen lopen, 

alvorens zij het bedwelmingsapparaat ingaan.   

 

Ik zie ter hoogte van de tweede medewerker die in beeld is dat een varken in de 

richting van de het automatische bedwelmingsapparaat staat. Het dier staat al in 

de fuik, dus staat met zijn neus tegen de achterkant van zijn voorganger, en 

wordt op diezelfde manier opgevolgd door een volgend varken. Ik zie het dier 

stilstaan. Het dier voor hem loopt door. De medewerker slaat met een 

opdrijfpaddel op de ijzeren fuik om het stilstaande dier vooruit te krijgen. Het 

varken blijft toch stilstaan terwijl het inmiddels wel vooruit kan. De medewerker 

pakt hierop de elektrische prikkelaar en zet die op de achterhand van het varken 

dat niet wil lopen. Het varken loopt hierop niet verder en ik zie dat de 

medewerker de prikkelaar optilt van de achterhand van het varken en daar nog 

een tweede keer op duwt. Indien dieren niet reageren op een elektrische 

prikkelaar mogen de schokken niet herhaaldelijk worden toegediend. Hierop 
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begint het varken te lopen in de richting van het automatische 

bedwelmingsapparaat. Toch zie ik dat diezelfde medewerker zijn arm door de fuik 

(tralies) in de richting van het dier steken en nogmaals de prikkelaar op de 

achterhand van hetzelfde dier komt. 

Ik constateerde dat het personeelslid van het slachthuis, dat de varkens opdreef 

door de fuik, de elektrische prikkelaar gebruikte terwijl dit niet nodig was, want 

het dier liep al na de tweede aansporing met die prikkelaar de goede richting op 

naar het bedwelmingsapparaat. Het dier botste, bij een derde keer gebruik maken 

van de prikkelaar, van schrik tegen de randen van de fuik en rende vervolgens 

door de fuik heen door dit herhaald toedienen van een elektrische stroomstoot.  

 

Dierenarts met toezichthoudersnummer  concludeerde dat door het onnodig 

gebruiken van de elektrische prikkelaar, het varken vermijdbare pijn en spanning 

niet werd bespaard (zie veterinaire verklaring toezichthouder  

 

Bevinding 3: 

Ik koos ervoor om het moment van 02-06-2021 om 09:58 uur terug te kijken. Op 

het beeld was de fuik te zien waar de varkens achter elkaar doorheen lopen, 

alvorens zijn het bedwelmingsapparaat ingaan.   

 

Ik zie geen varkens in de fuik zitten. Het eerste varken dat ik op beeld aan zag 

komen kon dus gewoon doorlopen en doet dit ook. Ik zie op het beeld dat de 

eerste medewerker die in beeld is, toch een elektrische prikkelaar pakt en die op 

de achterhand van het al doorlopende varken duwt.  

Ik constateerde dat het personeelslid van het slachthuis, dat de varkens opdreef 

door de fuik, de elektrische prikkelaar gebruikte terwijl dit niet nodig was, want 

het dier liep al de goede richting op naar het bedwelmingsapparaat. Het dier 

botste tegen de randen van de fuik van schrik en rende vervolgens door de fuik 

heen door het toedienen van een elektrische stroomstoot.  

 

Dierenarts met toezichthoudersnummer  concludeerde dat door het onnodig 

gebruiken van de elektrische prikkelaar, het varken vermijdbare pijn en spanning 

niet werd bespaard (zie veterinaire verklaring toezichthouder  

 

Bevinding 4: 

Ik koos ervoor om het moment van 03-06-2021 om 06:15 tot 06:19 uur terug te 

kijken. Op het beeld was de fixatiebox te zien waarin runderen gefixeerd worden 

om hierin bedwelmd te worden. Ook zie ik op het beeld het laatste deel van de 

opdrijfgang van waaruit de runderen de fixatiebox ingedreven worden.  

 

Ik zie dat de runderen vanuit een bocht in de opdrijfgang één voor één met een 

stok opgedreven worden tot vlak voor de fixatiebox. Wanneer de runderen dan 

achter elkaar staan, zie ik dat wanneer het voorste rund de fixatiebox in moet, de 

opdrijvende medewerker een elektrische prikkelaar pakt en die op de achterhand 

van het rund zet om het rund de fixatiebox in te krijgen. Dan zie ik in een 

tijdsbestek van 4 minuten dat de medewerker dit bij 6 opeenvolgende runderen 

voor de fixatiebox herhaalt. Er wordt bij alle runderen niet eerst gebruikt gemaakt 

van een andere methode om op te drijven, zoals tikken met de stok op de 

achterhand, zwaaien met de armen of het aantikken van de achterhand van de 

runderen met de hand. 

 

Ik constateerde dat het personeelslid van het slachthuis die de runderen de 

fixatiebox in dreef de elektrische prikkelaar stelselmatig gebruikte terwijl dit niet 

nodig was, want er werd geen gebruik gemaakt van andere methoden om de 
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dieren verder op te drijven. De dieren schrikken en snellen zich dan de fixatiebox 

in door het toedienen van een elektrische stroomstoot.  

Dierenarts met toezichthoudersnummer  stelde vast dat deze runderen 

kalveren waren, aangezien de dieren jonger waren dan 12 maanden (zie 

veterinaire verklaring toezichthouder  Hieruit blijkt dat een medewerker 

van het slachthuis het gebruik van apparaten waarmee elektrische schokken 

worden toegediend, het apparaat toepaste in andere gevallen dan waarin een 

volwassen rund of varken weigerde zich te verplaatsen. 

 

Dierenarts met toezichthoudersnummer  concludeerde dat door het 

gebruiken van de elektrische prikkelaar, de kalveren vermijdbare pijn en spanning 

niet werd bespaard (zie veterinaire verklaring toezichthouder  

 

Toezichthouder  en tevens dierenarts verklaart vanuit haar deskundigheid 

dat bij bovengenoemde werkwijze en handelingen, o.a. het slaan met de peddel, 

het onnodig gebruik maken van de elektrische prikkelaar, de dieren niet elke 

vermijdbare vorm van pijn (en/of) spanning (en/of) lijden bespaard is gebleven 

(zie bijlage veterinaire verklaring toezichthouder  

 

De dieren bleven door deze werkwijze niet bespaard van vermijdbare pijn, 

spanning en lijden. 

 

Hieruit bleek mij dat werd gehandeld in strijd met Vo (EG) nr. 1099/2009: 

Artikel 3, lid 1, bij het doden van dieren en daarmee verband houdende 

activiteiten wordt ervoor gezorgd dat de dieren elke vermijdbare vorm van pijn, 

spanning of lijden wordt bespaard; 

Artikel 15, lid 1, in samenhang met bijlage III, onder punt 1.8 onder a:  

het is verboden de dieren te slaan of te schoppen. 

Artikel 15, lid 1, in samenhang met bijlage III, onder punt 1.9: het gebruik van 

apparaten waarmee elektrische schokken worden toegediend, moet zoveel 

mogelijk worden vermeden. Deze instrumenten mogen in elk geval alleen worden 

gebruikt voor volwassen runderen en volwassen varkens die weigeren zich te 

verplaatsen, en uitsluitend op voorwaarde dat de dieren vóór zich ruimte hebben 

om zich voort te bewegen. De schokken mogen niet langer duren dan één 

seconde, moeten voldoende worden gespreid en mogen uitsluitend op de spieren 

van de achterpoten worden toegediend. Wanneer de dieren niet reageren, mogen 

de schokken niet herhaaldelijk worden toegediend. 

 

Op grond van artikel 6.2, lid 1 van de Wet dieren, juncto artikel 5.8 van de 

Regeling houders van dieren, is het verboden in strijd te handelen met de 

hierboven genoemde artikelen van Verordening (EG) nr. 1099/2009. 

 

Deze bevindingen worden  aangerekend. 

 

Overtreder: 

Naam               

Adres     

Postcode Plaats 

KvK nummer  

Soort bedrijf  : Slachthuis 

 

Ik bracht de ,  van  

, mijn bevindingen op de hoogte en zegde ter zake een rapport van 

bevindingen aan. 
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Ik heb naar waarheid dit rapport van bevindingen opgemaakt, gedagtekend en 
ondertekend domicilie kiezend te••••■ op 8 juni 2021. 

Bijlage: 
- Veterinaire verklaring toezichthouder -

Bijlagen bij BR 
166525 130473-
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Bijlage 1- veterinaire verklaring 

Vanuit mij n deskundigheid als dierenarts verklaar ik, t oezichthouder 
08.35 uur het volgende: 

op 18 j uni 2021 om 

Ik ben door mijn collega toezichthouder, met toezichthoudersnummer telefonisch op de 
hoogte gebracht van de bevindingen zoals beschreven in het rapport van bevindingen. 

Naar aan leiding van dit telefoongesprek ben ik op 17 juni 2021 om 9 .30 uur naar 
gegaan en heb met medewerking van dierenarts 

dierwelzijn voo de betreffende beelden kunnen bekijken. 

Ik verklaar dat ik de bevindingen zoa ls besch reven in het rapport van bevindingen ook heb gezien 
in het opgeslagen beeldmateriaal. 

Tevens heb ik een aanta l toevoegingen over het geziene beeldmateriaal: 

Bevinding 1: 
Ik bekeek de camerabeelden van 31-05-2021 om 03.10 uur. 

Ik zie dat wanneer de de paddel gebruikt dat hij eerst de platte ' slagkant' gebruikt, maar 
vervolgens overgaat op het gebrui k van de zijkant van de paddel. Uit ervaring op dit bedrijf (en na 
uitproberen op eigen been) weet ik dat deze zijkant heel dun is en als je daarmee voortdrijft dat 
het veel harder en scherper aankomt dan wanneer j e de daarvoor bedoelde platte kant gebruikt . 
Dit varken was vermoeid geraakt op transport. Soms raakt een va rken vermoeid op transport als 
gevolg van type (meestal zwaarder bespierde dieren) of als er onderweg iets gebeurd is 
(bijvoorbeeld vastgezeten onder een ander) . Deze dieren zijn dan meestal wel slachtwaardig, maar 
in verband met dierwelzijn wil j e die niet meer verplaatsen en zo snel mogelijk bedwelmen en laten 
verbloeden en dan de slachtha l inbrengen. Op het moment van aanvoeren van dit dier is er nog 
geen AM-dierenarts, die komt 2 uur later om 5. 15 uur. Als j e deze dieren laat liggen waar ze 
liggen, is er voor wat betreft dierwelzijn niet per se iets op aan te merken. Echter wanneer j e deze 
dieren gaat laten verplaat sen, berokken je ze extra vermijdbaar leed. In het geval van dit va rken 
was verplaatsen moeilij k, zijn achterhand was niet tot nauwelij ks belastbaar en hij krijgt wel t ikken 
met een paddel om vooruit te bewegen, waa rbij zelfs de zijkant wordt gebrui kt, waardoor de t ikken 
extra pijn lij k zijn . Dit is zeer st ressvol voor een dier, opgedreven worden terwij l zijn lij f niet kan 
voortbewegen . I k concludeer hieruit dat vermijdbare spanning niet werd voorkomen. Dat de tikken 
pij nlijk zij n, laat het varken ook zien door zich toch voort te slepen op zijn voorpoten, probeert zijn 
niet werkende lijf voort te slepen over de grond om de tikken te ontwijken . Vervolgens wordt hij 
het laatste stukje ook nog over de grond voortgeduwd. De grond is vrij ruw, zodat dieren niet 
uitglij den, maar als j e daarover dus voortgeduwd wordt terwijl j e ligt, is dit pijn lijk aan de 
schurende huid . Tevens krijgt hij het ijzeren hek meermaa ls tegen zich aangeduwd, wat ook pijnlijk 
is. Uit bovenstaande concludeer ik dat door het opdrij ven met de peddel, het voortduwen over de 
ruwe grond en het meermaa ls aanduwen van het va rken met een ijzeren hek, vermijdbare pijn, 
spanning en lijden bij het varken niet bespaard is gebleven. 

Bevinding 2 en bevinding 3 overtredingen met betrekking tot elektrische prikkelaar: 
I k bekeek de camerabeelden van 31-05-2021 om 08.01 uur en 2-6-2021 om 09.58 uur. 

Uit ervaring met dit bedrijf weet ik dat er op meerdere plekken bij de opdrijving (ingaand restrainer 
varken, ingaand bedwelmingsapparatuur varken en ingaand bedwelmingskooi rund) elektrische 
prikkelaars liggen in geval van nood. Als t oezichthoudend dierenarts weet ik dat er elekt rische 
st room uit deze 2 puntjes komt gedurende 1 seconde als dit apparaat op het dier geplaatst/geduwd 
wordt. Vervolgens blokkeert het apparaat ten minste totdat het apparaat weer loskomt van het 
dier. Het gebruik van de elektrische prikkelaa r moet zoveel mogelijk worden vermeden en mag 
alleen gebruikt worden onder strikte voorwaarden, onder andere in die gevallen waarin een dier 
zich weigert te verplaatsen. Onnodig gebrui k van de elektrische prikkelaar geeft vermijdbare pijn 
en/of spann ing bij de dieren . De elektrische prikkelaar is in beide gevallen niet volgens de 
voorschriften gebrui kt. 
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Ik zag dat de varkens in beide gevallen door het toedienen van een elektrische stroomstoot van 
sch rik tegen de randen van de fuik aanbotsten en vervolgens door de fuik heen renden. Hieru it 
bleek mij dat deze varkens vermijdbare spanning ( en/of) pijn niet werd bespaard. 

Bevinding 4 : 
Ik bekeek de camerabeelden van 3-6-2021 om 06.15 uur. 

Na het zien van de beelden heb ik met behulp van de weeglijst van die dag gekeken om wat voor 
soort runderen het ging die hier stelselmatig met de elektrische prikkelaa r werden opgedreven. I k 
zag dat de eerste 200 dieren van dag als kalveren op de weeglijst stonden. Omdat dat een 
bedrijfsnotering is die niet per se iets over de leeftijd zegt, heb ik die weeglijst extra gecheckt en 
zag dat het om verschillende koppels kalveren ging (zie fotobij lage weeglijst). Ik zag dat er eerst 
60 dieren waarbij DRKALF stond en toen van slachtnummer 61 t/ m 103 FRKALF en daarna KALF en 
OVKALF. I k heb van de eerste 2 koppels de leeftij d gecheckt met behulp van de I&R-app. I k zag 
dat de eerste 60 dieren iets ouder waren dan een jaar en kalf 61 t/ m 103 waren jonger dan een 
jaar. Er is om 6.15 uur gekeken op camerabeelden. Uit ervaring met dit bedrijf weet ik dat ze om 
5.30 uur beginnen met doodmaken. Ze slachten ongeveer 90-110 dieren per uur. De snelheid weet 
je nooit precies, maar ik heb wel de e-mail met aantallen gekregen (zie bij lage mail aantallen), en 
die is om 12.02 uur verstuurd. Deze wordt verstuurd nadat het laatste karkas over de weegschaal 
is geweest en het duurt minstens een ha lf uur vanaf doodmaken tot weegschaal, dus het laatste 
dier was niet later dan 11.30 uur doodgemaakt. Ze hebben twee keer 15 minuten koffiepauze 
gehad, dus in totaa l 5,5 uur doodgemaakt . I n totaa l zijn er 529 dieren geslacht, dus een 
gemiddelde snelheid van 96 dieren per uur zij n er doodgemaakt. Meestal worden de kalveren 
sneller doodgemaakt, maar als ik met 96 reken, reken ik in ieder geval dus goed. In 3 kwartier zij n 
er dus zeker 72 dieren doodgemaakt, maar waarschijnlijk al meer en dus was het kijkmoment van 
6.15 uur tot 6.19 uur zeker in het koppel runderen onder een jaar. 
Daarnaast heb ik de dieren zelf gezien en dit waren duidelij k runderen jonger dan een jaa r, ik 
herkende dat namelijk aan de grootte, de bespierdheid en het algehele uiterlij k. 
Ik stelde daarmee dus niet alleen vast dat het gebruik van de elektrische prikkelaar zoveel 
mogelijk werd vermeden, omdat het st elselmatig op elk dier gebruikt werd dat voorbij kwam in het 
geziene beeld, maar tevens stelde ik vast dat een medewerker van het slachthuis het gebruik van 
apparaten waarmee elektrische schokken worden toegediend, het apparaat toepaste in andere 
gevallen dan waarin een volwassen rund of varken weigerde zich te verplaatsen . 

Want ik zag dat de medewerker herhaaldelijk een elektrische prikkelaa r gebruikte bij onvolwassen 
ru nderen. 

De dieren sch rikken en snellen zich dan de fixatiebox in door het toedienen van een elektrische 
st roomstoot. Onnodig en in dit geval zelfs verboden gebruiken van de elekt rische prikkelaa r geeft 
vermijdbare pijn en/of spanning bij de dieren en dat toonden deze dieren door dusdanig te 
sch rikken en vooruit te schieten dat ze zich hard stootten tegen de kopbeugel en bovenkant van de 
sch ietkooi. 

Ik heb naar waarheid deze veterinaire verklaring opgemaakt, gedagtekend en ondertekend 
domici lie kiezend te - op 18 j uni 2021. 

Toezichthouder -

Bijlagen : 
Fot obij lage weeglijst 
Mail aantallen 
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·· ·· · ·re verklarin -~ 1. 
Slachtnummer 1 
t/m 48 dieren 
ouder dan een jaar 
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2. 
Slachtnummer 48 
tlm 60 ouder dan 
een Jaar 
slachtnummer 60 
t/m 96 jonger dan 
een Jaar 

3. 
Slachtnummer 97 
t/m 103 jonger dan 
een jaar. Daarna 
nieuwe koppel , ook 
jonger dan een 
jaar, maar niet 
meer relevant 



1

Van:
Verzonden: donderdag 3 juni 2021 12:02
Aan:

03-06-2021 
 
259 X ROSES 57426,1 KG 
 
256 X KOEIEN 84998,3 KG 
 
14 X STIEREN 5396,8 KG 
 
========================= 
 
TOTAAL 529X 147821,2 KG 
 
 
60X ROSES OUDER ALS 12 MAAND  
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IBD-nummer: 2021/166672/130439 

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 bepaalde bij of krachtens de wettelijke voorschriften waarvan het 
toezicht op de naleving is opgedragen aan de NVWA, bericht u het volgende : 

Naar aanleiding van een regulier toezicht bevond ik mij te : 

Locatie : 
Naam 
Adres 
Postcode Plaats 
Erkenningsnummer 
Soort bedrijf : Slachthuis 

Bevinding(en) : 
Datum en tij dstip van de bevinding: 7 juni 2021 omstreeks 8 :55 uur. 

Op 8 juni 2021 heb ik aangesproken en ben met naam en functie bekend bij : de 

hee•••••••functie : 

Tij dens mijn inspectie, belast met de levende keuring (AM keuring) van va rkens, 
bevond ik mij in de sta l va 

Omstreeks 8 : 55 uur, bevond ik mij naast de opdrijfgang . Vanaf hier had ik zicht 
op het laatste gedeelte van de opdrijfgang voordat de varkens de 
bedwelmingsapparatuur ingaan. Dit gedeelte bevindt zich op ongeveer 1.5 meter 
hoogte van de naast gelegen grond waa rop ik mij bevond en eindigt heel klein en 
sma l zodat de varkens zich alleen maar voort kunnen bewegen en daarna 
gefixeerd kunnen worden om vervolgens elektrisch bedwelmd te kunnen worden . 
De zijkleppen van de opdrijfgang zijn zwart en net zo hoog als een volwassen 
v leesvarken van rond 6 maanden leeftij d. 

Net voor het bovengenoemde gedeelte stond de laatste medewerker de va rkens 
op te drijven. I k zag een varken die in het laatste gedeelte van de opdrijfgang 
stilstond. Door de eerder beschreven constructie van de opdrijfgang kon ik alleen 
maar de achterkant van het varken zien . Ik zag dat de laatste medewerker in 
eerste instantie met behulp van zijn opdrijfpeddel het varken op zijn bil tikte. Het 
varken reageerde hier niet op en een paar seconden later zette de medewerker 
een grijs apparaat (elektrische prikker) op de bil van het va rken. I k zag dat het 
varken hier ook niet op reageerde. Ik zag dat het varken zich net daarna niet 
voortbewoog . 
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Uit mijn ervaring als dierenarts bij dit slachthuis weet ik dat dit apparaat een 

elektrische prikker is. Deze stroomprikker heeft een lang grijs handvat en een 

rood uiteinde met 2 puntjes. De stroomprikkers, zoals ze op dit bedrijf worden 

gebruikt, staan altijd aan. Er zit geen aan-uitknop op en het apparaat geeft altijd 

één seconde stroom op het moment dat de pinnetjes contact maken. Als er op dit 

bedrijf een stroomprikker wordt gebruikt dan mag men ervan uit gaan dat deze 

ook daadwerkelijk een stroomstoot geeft. 

 

Ik zag enkele seconden daarna dat de medewerker de elektrische prikker door 

middel van korte opeenvolgende bewegingen meermalen op de bil van het varken 

zette, terwijl het varken hier niet op reageerde en zich niet voortbewoog. Ik zag 

ook dat de medewerker zijn opdrijfpeddel, welke hij in zijn andere hand vasthield, 

enkel gebruikte tussen de korte tijdsintervallen als hij geen gebruik maakte van 

de prikker. Enkele seconden daarna liep het varken de bedwelmingsapparatuur in. 

Seconden na mijn constatering sprak ik ter plekke de halchef, mij bekend met de 

naam aan op het herhaaldelijk gebruik van de prikker op dat varken. De 

halchef stond de varkens op te drijven als de een na laatste medewerker voor de 

bedwelmingsapparatuur.  

 

Later, omstreeks 11:30 uur,  bevond ik mij in het bijgebouw van  

 en bekeek met medewerking van mevr.  

dierenarts dierwelzijn, de betreffende beelden via de camera die zich boven de 

ingang van de bedwelmingsapparatuur bevindt. Deze beelden bevestigden 

nogmaals mijn eerdere constatering. Het varken was niet in beeld te zien maar de 

armen van de medewerker en de bewegingen ervan wel. Ik telde dat in 30 

seconden tijdsbestek de elektrische prikker ongeveer 15 keer gebruikt werd. 

 

Ik stelde vast dat een medewerker van het slachthuis het gebruik van apparaten 

waarmee elektrische schokken worden toegediend niet zoveel mogelijk vermeed. 

Ik zag dat de schokken herhaaldelijk werden toegediend terwijl het dier niet 

reageerde.  

 

Hieruit bleek mij dat werd gehandeld in strijd met Vo (EG) nr. 1099/2009: 

Artikel 15, lid 1, in samenhang met bijlage III, onder punt 1.9.: het gebruik van 

apparaten waarmee elektrische schokken worden toegediend, moet zoveel 

mogelijk worden vermeden. Deze instrumenten mogen in elk geval alleen worden 

gebruikt voor volwassen runderen en volwassen varkens die weigeren zich te 

verplaatsen, en uitsluitend op voorwaarde dat de dieren vóór zich ruimte hebben 

om zich voort te bewegen. De schokken mogen niet langer duren dan één 

seconde, moeten voldoende worden gespreid en mogen uitsluitend op de spieren 

van de achterpoten worden toegediend. Wanneer de dieren niet reageren, mogen 

de schokken niet herhaaldelijk worden toegediend.  

 

Op grond van artikel 6.2 eerste lid van de Wet dieren, juncto artikel 5.8 van de 

Regeling houders van dieren, is het verboden in strijd te handelen met het/de 

hierboven genoemde artikel(en) van Verordening (EG) nr. 1099/2009. 

 

Deze bevindingen worden  aangerekend. 

 

Overtreder: 

Naam               

Adres     

Postcode Plaats 

KvK nummer  

Soort bedrijf  : Slachthuis 
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Op 08/ 06/ 2021 bracht ik d , als van 
telefonisch van mij n bevindingen op de hoogte en zegde 

ter zake een rapport van bevindingen aan. 

Ik heb naar waarheid dit rapport van bevindingen opgemaakt, gedagt ekend en 
ondertekend domicilie kiezend t••• op 23 juni 2021. 

Toezichthouder-

I NGEVULD DOOR 18D 
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IBDNummer: 2021/166578/130430 

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 bepaalde bij of krachtens de wettelijke voorschriften 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 regu lier toezicht bevonden wij ons te : 

Locatie : 
Naam 
Adres 
Postcode Plaats 
Erkenningsnummer 
Soort bedrijf : Slachthuis 

Bevinding(en) : 
Datum en tij dstip van de bevinding: 17 juni 2021, omstreeks 10:30 uur. 

Ik, toezichthouder 
functie bekend bij : 

heb in het bedrijf aangesproken en ben met naam en 

• - - ••■; functie : 

Ik, toezichthouder bevond mij op 17 juni 2021 omstreeks 10 : 30 uur, 
samen met collega toezichthouder en tevens dierenarts - bij 

waar wij een camera-inspectie uitvoerden in het kader 
van regu lier toezicht. Wij bevonden ons in 

Hier voerden wij een inspectie cameratoezicht uit waa rbij er 
beelden uitgekeken werden die willekeurig uitgekozen worden. Wij hebben hier 
camerabeelden bekeken met het doel dierwelzijn tijdens het aanvoeren, 
onderbrengen, bedwelmen, aanhangen en verbloeden van verschillende 
diersoorten te beoordelen. Wij zagen dat de beelden van goede kwaliteit wa ren en 
dat wij goed de handelingen met de dieren konden waarnemen. Wij konden de 
situatie goed zien, het beeld was scherp en helder, de situatie was goed in beeld . 
Van deze beelden hebben wij van willekeurige momenten 5 tot 10 minuten 
bekeken om te zien of er omissies hebben plaatsgevonden m.b.t . het 
dierenwelzijn. 

Overtreding 1: 
Wij kozen ervoor om van 07-06-2021 om 02:55 uur beelden van een nachtlossing 
te bekijken . Wij zien een koppel varkens van een wagen afkomen en richting de 

aoc L4 

Pagina 1 van 5 



 

 Pagina 2 van 5 
 

stallen lopen, waarbij ze opgedreven worden door de  De  is 

bekend bij toezichthouder  en werd herkend op de beelden.  

Om 03:16 uur zien wij een varken dat zojuist van de wagen afgelopen is, net 

buiten het beeld van de camera verdwijnen. Wij zien net binnen het camerabeeld 

dat de  bukt en weer zijn rug recht. Vervolgens zien wij de  

trekken aan een ketting die bedoeld is om een bedwelmd varken of een reeds 

dood varken naar de heftruck te slepen, zodat het bedwelmde of dode varken 

weggevoerd kan worden vanaf de losbrug naar ofwel de slachthal, ofwel de 

destructiebak (zie foto’s 1 t/m 3). Wij zien dat aan de ketting een varken vast zit. 

De ketting is om de linker voorpoot van het varken gebonden. Deze ijzeren 

kabelketting met een handvat trekt strak om de poot bij aantrekken (zie foto’s 1 

t/m 3). Het varken wordt met behulp van de ketting, terwijl het varken op zijn 

buik ligt, over de grond gesleept naar het losdek van de runderen. Hier worden 

varkens afgezonderd van de groep wanneer hen iets mankeert en indien zij niet 

meer kunnen lopen naar de restrainer worden zij hier bedwelmd en naar de 

slachthal gebracht na de AM-keuring. Wij zien dat, wanneer het varken naar die 

plek is gesleept, de  de ketting losmaakt en wegloopt bij het varken en het 

hek dichtdoet. Dan zien wij dat het varken zijn kop beweegt, dus het varken is 

nog in leven. Het varken ligt dan nog steeds op zijn buik en wij zien dat het 

varken een verhoogde ademhaling heeft, zijn flank gaat namelijk zeer snel op en 

neer. Een versnelde ademhaling kan duiden op stress en/of pijn. Het varken blijft 

de kop bewegen en om zich heen kijken, dus het varken is alert. Het varken is dus 

voortgesleept over een ruwe vloer met zijn buik terwijl zijn linker voorpoot vastzat 

in een afklemmende ketting. Al zijn gewicht is voortgetrokken aan één voorpoot. 

Uit ervaring als dierenarts weet ik, toezichthouder  dat dit zeer pijnlijk is. 

We volgen het dier tot 04:21 uur, het heeft al die tijd daar gelegen. Dan om 

04:21 uur zien wij dat het stalhek van het hok waar het varken ligt door de 

 wordt omgezet maar niet vastgezet. Hetzelfde varken wordt dan 

aangespoord een stuk op te schuiven. De  tikt het varken aan met zijn 

handen en voeten. Hierbij is het varken opgestaan op de achterpoten en rechter 

voorpoot; wij zien het varken de linker voorpoot niet tot nauwelijks belasten. Wij 

zien dat het varken met zijn linker zijkant tegen het hek aan probeert te leunen, 

maar omdat het hek niet is vastgezet, schiet deze open en het varken valt om 

tegen het hek aan en vervolgens op zijn linker zijkant. Vervolgens staat het 

varken weer op en zien wij dat het varken de linker voorpoot helemaal niet belast. 

Normaal gesproken kan een varken wel in evenwicht blijven als een hek opengaat 

waar hij tegenaan leunt. Echter als je precies de poot niet belast waar het dier zijn 

evenwicht mee moet houden, namelijk in dit geval de linker voorpoot, dan valt het 

dier om. De linker voorpoot was ook de poot waaraan dit varken was 

voortgetrokken en het slepen aan deze poot heeft dus pijn gegeven aan de linker 

voorpoot, die ook bijna anderhalf uur later nog aanwezig was.  

 

Wij stelden vast dat bij het verplaatsen van dieren tijdens het afladen in het 

slachthuis handelingen werden verricht die verboden zijn.  

 

Wij zagen dat een varken onjuist werd behandeld, want het varken werd zodanig 

behandeld dat het hem pijn en vermijdbaar lijden berokkende, namelijk het 

voorttrekken van een varken, aan de linker voorpoot met een ketting en het 

aansporen van het varken om op te staan en lopen, terwijl het varken zichtbaar 

moeite had met staan en voortbewegen. Wij zagen aan het varken dat het 

daardoor leed. Het varken uitte dit door te liggen, niet op te willen staan, de 

versnelde ademhaling en de voorpoot die niet meer belast werd.  

 
Hieruit bleek ons dat werd gehandeld in strijd met Verordening (EG) nr. 
1099/2009:  
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Artikel 3, lid 1: bij het doden en daarmee verband houdende activiteiten wordt 
ervoor gezorgd dat de dieren elke vermijdbare vorm van pijn, spanning of lijden 
wordt bespaard;  

Artikel 15, lid 1: de bedrijfsexploitant waarborgt dat de in bijlage III opgenomen 

operationele voorschriften voor slachthuizen in acht worden genomen:  

punt 1.8 onder c, het is verboden: de dieren bij kop, oren, horens, poten, staart 

of vacht op te tillen of voort te trekken, of ze zodanig te behandelen dat het hun 

pijn of vermijdbaar lijden berokkent. 

 

Op grond van artikel 6.2 eerste lid van de Wet dieren, juncto artikel 5.8 van de 

Regeling houders van dieren, is het verboden in strijd te handelen met de 

hierboven genoemde artikelen van Verordening (EG) nr. 1099/2009. 

 

 

Overtreding 2: 

Wij kozen ervoor om het moment van 10-06-2021 om 06:47 uur terug te kijken. 

Op het beeld was de fixatiebox te zien vanaf de zij-voorkant waar de runderen en 

kalveren inlopen alvorens zij gefixeerd worden om bedwelmd te worden. Je ziet 

hier ook de dieren en handelingen op deze dieren voordat ze de fixatiebox 

betreden. Wij hebben vastgesteld dat wij in deze situatie kalveren bekeken, 

omdat wij op voorhand de weeglijst hebben gezien (zie weeglijst, foto’s 4 t/m 8). 

Hierop staan alle I&R-nummers in volgorde van slachten en deze nummers kun je 

invoeren in de I&R-app en zodoende hun leeftijd checken. Rond het tijdstip dat 

deze kalveren geslacht werden, namelijk 06.47 uur, waren alle gecheckte 

nummers van runderen onder het jaar, zie foto’s 4 t/m 8, waar achter elk geslacht 

dier de leeftijd is geschreven, die gecheckt is door middel van de I&R-app. Hieruit 

blijkt namelijk dat de eerste 60 runderen ouder dan een jaar waren en dan van 

slachtnummer 61 t/m 208 waren de runderen jonger dan een jaar en daarna 

waren er weer oudere runderen. Aangezien ze hier rond 05.30 uur beginnen met 

doodmaken, met een slachtsnelheid die zeker harder dan 70 dieren per uur is 

(meestal tussen de 90 en 120 dieren per uur worden er doodgemaakt), weten we 

zeker dat de dieren die we hebben gezien jonger waren dan een jaar.   

 

Wij zien de kalveren de opdrijfgang uitkomen, waarbij ze achter elkaar lopen. Dan 

zien wij dat de opdrijver van het slachthuis een elektrische prikker pakt, die op 

het muurtje van de opdrijfgang, net voor de ingang van de schietkooi, ligt. Wij 

herkenden aan de lange grijze handvatten en een rood uiteinde met 2 puntjes dat 

de opdrijver een elektrische prikker had gepakt. Deze elektrische prikkers hebben 

geen aan-/uit-knop, maar geven elektrische stroom bij indrukken van de 2 

puntjes in een dier. Wij zagen dat de opdrijver met een prikkende beweging de 

elektrische prikker, met de kant waar de 2 puntjes zitten, op de achterhand van 7 

kalveren zette om ze de fixatiebox in te krijgen. Als inspecteur medewerker 

toezicht en toezichthoudend dierenarts weten wij dat er elektrische stroom uit 

deze twee puntjes komt gedurende 1 seconde zodra deze op het dier wordt 

geplaatst.  

Wij zien dat de kalveren, als reactie op de elektrische prikker, schrikken en de 

fixatiebox in rennen, waaruit wij concludeerden dat het apparaat werkte. Daarbij 

schieten sommige kalveren die geprikt worden met de elektrische prikker van de 

schrik zover door dat ze met hun kop tegen de kopplaat aanschieten. Wanneer de 

kalveren in de fixatiebox staan, zijn ze nog zo onrustig dat de kalveren hun kop 

alle kanten op bewegen en bokken alvorens zij gefixeerd kunnen worden om ze te 

kunnen bedwelmen. Het gebruik van een elektrische prikker is pijnlijk en geeft 

vermijdbare spanning. De kalveren toonden dit door dusdanig hard te schrikken 

dat zij zelfs tegen de kopplaat aanschoten en in de schietkooi nog alle kanten op 

bewogen.  
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Wij st elden hiermee vast dat een medewerker van het slachthuis apparat en 
waarmee elektrische schokken worden toegediend gebruikte bij onvolwassen 
runderen (ka lveren onder een j aa r). 

Hieruit bleek ons dat werd gehandeld in strijd met Verordening (EG) nr. 
1099/2009: 
Artikel 3, lid 1: bij het doden en daarmee verband houdende activiteiten wordt 
ervoor gezorgd dat de dieren elke vermijdbare vorm van pijn, spanning of lijden 
wordt bespaard; 
Artikel 15, lid 1 de bedrijfsexploitant waarborgt dat de in bij lage III opgenomen 
operationele voorschriften voor slachthuizen in acht worden genomen : 
punt 1.9.: het gebruik van apparaten waarmee elektrische schokken worden 
toegediend, moet zoveel mogelijk worden vermeden. Deze instrumenten mogen in 
elk geval alleen worden gebruikt voor volwassen runderen en volwassen varkens 
die weigeren zich te verplaatsen, en uitsluitend op voorwaarde dat de dieren vóór 
zich ruimte hebben om zich voort te bewegen. De schokken mogen niet langer 
duren dan één seconde, moeten voldoende worden gespreid en mogen uitsluitend 
op de spieren van de achterpoten worden toegediend. Wanneer de dieren niet 
reageren, mogen de schokken niet herhaa ldelijk worden toegediend. 

Op grond van artikel 6.2 eerste lid van de Wet dieren, juncto artikel 5.8 van de 
Regeling houders van dieren, is het verboden in strij d te handelen met de 
hierboven genoemde artikelen van Verordening (EG) nr. 1099/2009. 

Deze bevindingen worden 

Overtreder : 
Naam 
Ad res 
Postcode Plaats 
KvK nummer 
Soort bedrijf 

aangerekend. 

Ik, toezichthouder bracht de - , 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 22 juni 2021. 

Toezichthouder -
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Ik heb naar waarheid dit rapport van bevindingen opgemaakt, gedagtekend en 
ondertekend domicilie kiezend te••■op 23 juni 2021. 

Tweede toezichthouder -

Bij lagen : 
Weeglijst (foto's 4 t/m 8) 
3 Foto's van ketting. De foto's zijn digitaal genomen. De foto's zijn niet bewerkt 
maar kunnen in grootte aangepast zijn . 

Bijlagen b ij BR 
166578 13043 
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Foto's behorende bij rapport van bevindingen nummer 166578 

1. 
Ketting die gebruikt 
wordt om 
bedwelmde of 
dode varkens te 
verplaatsen. 

Poot gaat hier 
doorheen en 

c::..-~ · ng trekt dan 
aan totdat poot 
klem zit in ketting 
en tegen het 
ïzeren deel 



 

 

 

2.  
Nogmaals ketting 
van foto 1 
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Nogmaals ketting 
van foto 1 
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4. 
Weeglijst op 
volgorde van 
slachten, 1 t/m 48, 
ouder dan een jaar 
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5. 
Weeglijst op 
volgorde van 
slachten, 49 t/m 
96· 

' 
49 t/m 60 ouder 
dan een jaar, 61 
t/m 96 jonger dan 
een Jaar 
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6. 
Weeglijst op 
volgorde van 
slachten 97 t/m 
144, jonger dan 
een jaar 
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7. 
Weeglijst op 
volgorde van 
slachten, 145 t/m 
192, jonger dan 
een Jaar 

8. 
Weeglijst op 
volgorde van 
slachten, 193 t/m 
240· 

' 193 t/m 208 jonger 
dan een jaar, vanaf 
209 oudere 
runderen 
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