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AANGETEKEND 

e-mail : _ @: ___ __.).nl 

Datum: verzonden op 20 december 2022 

Betreft: Besluit op Woo-verzoek 20-0760 

Geachte 

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

In uw verzoek van 16 oktober 2020, door mij op 19 oktober 2020 ontvangen, 
heeft u de Nederlandse Voedsel- en Warenautoritei t (hierna : NVWA) namens uw 
cliënt, gevraagd om informatie openbaar te maken omt rent en naar aanleiding 
van het bezoek van de NVWA aan cliënt/de gebeurtenissen op of omstreeks 9 juli 
2018 in het kader van het ophalen van vee bij cliënt. 

Het verzoek betreft alle interne en externe correspondentie binnen en tussen de 
NVWA en tussen NVWA en het RVO en andere bestuursorganen, daaronder in 
ieder geval begrepen de volgende informatie : 

a. alle interne correspondentie binnen NVWA; 
b. alle correspondentie tussen NVWA en RVO; 
c. alle correspondentie tussen NVWA en COKZ; 
d. alle correspondentie tussen NVWA en de Polit ie; 
e. alle correspondentie tussen NVWA en andere derden; 
f. alle gespreksverslagen/ verslagen van telefoongesprekken gevoerd 

doormedewerkers van NVWA; 
g. alle beleidsstukken, adviezen, notulen, correspondentie, verslagen van 

besprekingen e.d. die vooraf zijn gegaan en die verband houden en/of 
hebben geleid tot de gebeurtenissen op of omstreeks 9 j uli 2018; 

h. alle beleidsstukken, adviezen, notulen, correspondentie, verslagen van 
besprekingen e.d. van na - en als gevolg/reactie van/ op - de gebeurtenissen 
op of omstreeks 9 juli 2018. 

Op 20 oktober 2020 heeft u per e-mail bericht ontvangen dat uw verzoek in goede 
orde is ontvangen. 

In de brief van 16 november 2020 met ons kenmerk 20-0760 Wob is de 
beslistermijn met vier weken verdaagd . 
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Op 22 december 2020 heb ik uw ingebrekestelling van 21 december 2020 

ontvangen. Daarin verzoekt u de NVWA zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 

twee weken, de opgevraagde stukken aan u toe te sturen. 

 

Op 23 maart 2021 heb ik een kopie van uw beroepschrift ontvangen. Het 

beroepschrift richt zich tegen het niet tijdig nemen van een besluit op uw 

bovenstaand verzoek en is doorgestuurd door de Rechtbank Overijssel.  

 

Op 1 juni 2021 heb ik van de Rechtbank Overijssel de uitspraak op het 

bovengenoemd beroep ontvangen. Daaruit blijkt dat de rechtbank het beroep 

gegrond verklaart en draagt de NVWA op om binnen vier weken na de dag van 

verzending van deze uitspraak alsnog een besluit op eisers Wob-verzoek te 

nemen. Voorts bepaalt de Rechtbank dat de NVWA aan eiser een dwangsom van € 

100,- moet betalen voor elke dag waarmee hij de hiervoor genoemde 

beslistermijn overschrijdt, met een maximum van € 15.000. 

 

Op 8 april 2022 heb ik een bezwaarschrift ontvangen over de betaling van de 

verbeurde dwangsommen. Bij brief van 14 april 2022 heb ik u hierover 

geïnformeerd en ben overgegaan tot het overmaken van de dwangsommen. 

 

Op 12 september 2022 ontving ik van de Rechtbank Overijssel uw beroepschrift 

gericht tegen het niet tijdig nemen van een besluit. 

 

Helaas is het mij niet gelukt om tijdig op uw verzoek te beslissen, mijn excuses 

hiervoor. 

 

Wettelijk kader 

U heeft met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) 

verzocht om openbaarmaking. Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (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.  

 

Inventarisatie documenten  

Er zijn geen documenten aangetroffen naar aanleiding van gebeurtenissen op of 

omstreeks 9 juli 2018 in het kader van het ophalen van vee bij cliënt.  

 

Wel zijn er documenten aangetroffen naar aanleiding van het bezoek van de 

NVWA aan cliënt op of omstreeks 9 juli 2018. 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. Verder zijn er geen documenten bij het 

Ministerie over de door u gevraagde informatie. 
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Informatie die valt buiten de reikwijdte van uw verzoek  

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

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

door u aangegeven aangelegenheid en staan op de inventarislijst als zodanig 

aangemerkt. Het gaat bijvoorbeeld om informatie die betrekking heeft op de 

aanwezigheid van het COKZ. Maar ook om correspondentie tussen de NVWA en 

uw cliënt, zoals een beschikking last onder bestuursdwang, een rapport van 

bevindingen en een beslissing op bezwaar. Daar ik uw cliënt niet als een derde 

aanmerk valt deze informatie buiten de reikwijdte van uw verzoek.  

 

De bovengenoemde informatie valt buiten de reikwijdte van uw verzoek en heb ik 

daarom uit de documenten verwijderd.   

 

Dubbele stukken 

Een aantal achterliggende documenten bevatten dubbele stukken. Om herhaling 

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

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

verwezen naar het betreffende document nummer. 

 

Bij ander wob/woo verzoek betrokken 

De informatie opgenomen in het document met nummer 3 is geheel betrokken bij 
de beslissing van de politie. Voor het besluit en daarop betrekking hebbende 
documenten verwijs ik u naar het besluit van de politie van 11 januari 2021. Deze 
informatie is u al toegestuurd door de politie. Dit document heb ik verwijderd en 
aangetekend op de inventarislijst.  
 
Zienswijzen  
Op 26 oktober 2022 heb ik belanghebbenden gevraagd hun mening te geven over 

de voorgenomen openbaarmaking van de door u gevraagde informatie. De 

mening van betrokken belanghebbenden heb ik in mijn belangenafweging 

meegenomen. 

 

Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) 

In de bijlage bij artikel 8.8 van de Woo zijn de titels 2 tot en met 3b van de Wjsg 

aangemerkt als een bijzondere openbaarmakingsregeling, die derogeert aan de 

werking van de Woo. Deze titels zien op de verwerking van justitiële en 

strafvorderlijke gegevens, persoonsdossiers, alsook op 

tenuitvoerleggingsgegevens en gerechtelijke strafgegevens, zoals deze zijn 

gedefinieerd onder artikel 1 van de Wjsg. De aanwijzing van de Wjsg als 

bijzondere openbaarmakingsregeling, brengt mee dat Woo-verzoeken, voor zover 

deze betrekking hebben op informatie met betrekking tot een concreet 

strafrechtelijk onderzoek naar een natuurlijke persoon of rechtspersoon, niet 

onder het bereik van de Woo vallen. 
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Besluit 

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

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

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

 

Overwegingen 

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

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

overheidsinformatie op te kunnen vragen zonder daarbij een reden te hoeven 

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

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

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

staan in hoofdstuk 5 van de Woo. Ik moet hierbij het algemeen belang van 

openbaarheid afwegen tegen de belangen die de uitzonderingsgronden 

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

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

informatie die al openbaar is.  

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

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

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

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

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

van openbaarheid en het specifieke belang dat de uitzonderingsgrond beschermt. 

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

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

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

uitzonderingsgronden van toepassing zijn. 

 

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

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

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

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

informatie openbaar maak. 

 

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 

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

informatie openbaar maken als dit de persoonlijke levenssfeer schaadt en dit 

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

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

mailadressen, telefoonnummers en functienamen. Bij bepaalde passages uit 

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

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

schenden. Daarom maak ik deze persoonsgegevens niet openbaar. 
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In diverse documenten staan (ook) persoonsgegevens van ambtenaren. Het gaat 

om gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon, zoals onder meer namen, 

toezichthoudernummers, e-mailadressen, functienamen en telefoonnummers. In 

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

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

de privacy van de betrokken ambtenaren.  

 

De met naam en toezichthoudernummers genoemde ambtenaren betreffen 

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

mandaat namens de 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.  

 

Het voorkomen van onevenredige benadeling  

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

geen informatie openbaar maken als dit iemand onevenredige benadeling 

toebrengt en de voorkoming daarvan zwaarder weegt dan het belang van 

openbaarheid.  

 

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

om: naam, adres, en plaatsnaam. Een naam van een onderneming, straatnaam 

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

informatie om een individuele ondernemer te identificeren. Maar ook aan de hand 

van diernummers is het mogelijk een individuele ondernemer te identificeren.  

 

De openbaarmaking van bovengenoemde informatie in combinatie met de inhoud 

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

van de bedrijven waar deze informatie betrekking op heeft. Deze benadeling 

bestaat uit stigmatisering van betrokkene. Ik vind dat de voorkoming van deze 

benadeling zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid. Ik maak deze 

informatie daarom niet openbaar.  

 

Stigmatisering 

De houders/verzorgers van dieren zijn meestal gevestigd op het platteland. Ze 

werken en leven samen met hun gezin op de boerderij of in het transport. Een 

dergelijke boerderij is in het algemeen gevestigd in of bij een kleine dorpskern. In 

een dorp kent men elkaar en is men sociaal gezien afhankelijk van elkaar. Een 

dergelijk gezin maakt deel uit van de dorpsgemeenschap, openbaarmaking kan 

stigmatiserend werken waardoor een heel gezin in een sociaal isolement terecht 

kan komen. Daarom maak ik alle informatie die herleidbaar is naar een bepaalde 

houder/verzorger van de dieren niet openbaar. 
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Persoonlijke beleidsopvattingen in een document voor intern beraad  

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

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

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

bestuursorganen die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een bestuurlijke 

aangelegenheid. Documenten die bestemd zijn voor intern beraad kunnen 

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

van de openbaarmaking van deze persoonlijke beleidsopvattingen geldt het 

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

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

beleidsopvattingen in documenten die bestemd zijn voor intern beraad niet 

openbaar gemaakt. Persoonlijke beleidsopvattingen zijn ambtelijke adviezen, 

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

Persoonlijke beleidsopvattingen zijn niet: feiten, prognoses, beleidsalternatieven, 

de gevolgen van een bepaald beleidsalternatief of andere onderdelen met een 

overwegend objectief karakter.  

 

De documenten met de nummers 4 en 13 bevatten informatie waarin één of 

meerdere medewerker(s) van de NVWA ten behoeve van intern beraad hun visies, 

standpunten en overwegingen hebben gegeven en bevatten persoonlijke 

beleidsopvattingen. Het gaat bijvoorbeeld om het wisselen van meningen over de 

aanwezigheid van het COKZ bij het bewuste bezoek van de NVWA aan uw cliënt. 

 

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

kunnen wisselen over deze onderwerpen. Ik acht het in dit geval ook niet in het 

belang van een goede en democratische bestuursvoering om met toepassing van 

artikel 5.2, tweede lid, de persoonlijke beleidsopvattingen toch openbaar te 

maken. Gelet hierop maak ik de persoonlijke beleidsopvattingen in de 

documenten met de nummers 4 en 13 bestemd voor intern beraad niet openbaar.  
 
Bij document met nummers 4 blijft er na weglating van de informatie die ik weiger 
op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo, artikel 5.1, 
vijfde lid, van de Woo en artikel 5.2, tweede lid van de Woo geen informatie over 
de bestuurlijke aangelegenheid over die voor afzonderlijke verstrekking in 
aanmerking komt. Ik heb daarom besloten dit document in zijn geheel te weigeren. 
 

Uitgestelde openbaarmaking (art 4.4, vijfde lid Woo) 

Ik verwacht dat de betrokken belanghebbenden het niet eens zijn met de 

openbaarmaking van de documenten. De belanghebbenden krijgen de komende 

vier weken de gelegenheid om de openbaarmaking van deze informatie tegen te 

houden. Dit kunnen de belanghebbenden doen door bezwaar te maken en door 

daarnaast de rechter te vragen dit besluit tot openbaarmaking te schorsen. Om 



die reden kies ik ervoor om het toesturen en publiceren van de documenten uit te 
stellen tot het moment dat de belanghebbenden geen gebruik van deze 
mogelijkheid hebben gemaakt of tot het moment dat de rechter heeft bepaald dat 
openbaarmaking plaats kan vinden. 

Plaatsing op internet 
Dit besluit en de gedeeltelij k openbare documenten publiceer ik op 
www. r ijksoverheid. n 1. 

Vragen 
Als u vragen heeft over de afhandeling van uw verzoek kunt u een e-mail sturen 
aan wooverzoeken@nvwa.nl. Voor meer informatie over de Woo-procedure, kunt 
u kijken op www.rijksoverheid.n l 

Hoogachtend, 

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

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, zaaknu mmer van deze brief (deze gegevens vindt u in de recht erkantlijn); 

• de gronden van bezwaar; 
• uw handtekening. 
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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.  

 



nr datum document geheel deels niet dubbel 5.1.2.e 5.1.5. 5.2. buiten reikwijdte opmerking

1 18-6-2018 e-mail x doc. 3
2 2-7-2018 e-mail x doc. 4
3 10-7-2018 e-mail x reeds geheel 

betrokken in besluit 
van politie

4 02-07-2018 e-mail x x x x grotendeels buiten 
reikwijdte van het 
verzoek

5 10-7-2018 e-mail x x x
6 23-7-2018 e-mail x buiten reikwijdte 

verzoek
6.1 brief x buiten reikwijdte 

verzoek
7 19-7-2018 e-mail x x x
8 18-9-2018 verificatie verslag x x x deels buiten reikwijdte 

verzoek
9 26-6-2018 Beschikking last onder 

bestuursdwang x buiten reikwijdte 
verzoek

10 10-7-2018 e-mail x buiten reikwijdte 
verzoek

10.1 foto x buiten reikwijdte 
verzoek

10.2 foto x buiten reikwijdte 
verzoek

10.3 foto x buiten reikwijdte 
verzoek

10.4 foto x buiten reikwijdte 
verzoek

10.5 foto x buiten reikwijdte 
verzoek

10.6 foto x buiten reikwijdte 
verzoek

10.7 foto x buiten reikwijdte 
verzoek

10.8 foto x buiten reikwijdte 
verzoek

Bijlage bij Wob-besluit  20-0760



nr datum document geheel deels niet dubbel 5.1.2.e 5.1.5. 5.2. buiten reikwijdte opmerking
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10.9 foto x buiten reikwijdte 
verzoek

10.10 foto x buiten reikwijdte 
verzoek

10.11 foto x buiten reikwijdte 
verzoek

10.12 foto x buiten reikwijdte 
verzoek

10.13 foto x buiten reikwijdte 
verzoek

10.14 foto x buiten reikwijdte 
verzoek

10.15 foto x buiten reikwijdte 
verzoek

10.16 foto x buiten reikwijdte 
verzoek

10.17 foto x buiten reikwijdte 
verzoek

10.18 foto x buiten reikwijdte 
verzoek

10.19 foto x buiten reikwijdte 
verzoek

10.20 foto x buiten reikwijdte 
verzoek

10.21 foto x buiten reikwijdte 
verzoek

10.22 foto x buiten reikwijdte 
verzoek

10.23 foto x buiten reikwijdte 
verzoek

10.24 foto x buiten reikwijdte 
verzoek

10.25 foto x buiten reikwijdte 
verzoek

10.26 foto x buiten reikwijdte 
verzoek

10.27 foto x buiten reikwijdte 
verzoek



nr datum document geheel deels niet dubbel 5.1.2.e 5.1.5. 5.2. buiten reikwijdte opmerking

Bijlage bij Wob-besluit  20-0760

10.28 foto x buiten reikwijdte 
verzoek

10.29 foto x buiten reikwijdte 
verzoek

10.30 foto x buiten reikwijdte 
verzoek

10.31 foto x buiten reikwijdte 
verzoek

10.32 foto x buiten reikwijdte 
verzoek

10.33 foto x buiten reikwijdte 
verzoek

10.34 foto x buiten reikwijdte 
verzoek

10.35 foto x buiten reikwijdte 
verzoek

10.36 foto x buiten reikwijdte 
verzoek

10.37 foto x buiten reikwijdte 
verzoek

11 5-7-2018 e-mail x buiten reikwijdte 
verzoek

11.1 bijlage x buiten reikwijdte 
verzoek

12 5-7-2018 e-mail x buiten reikwijdte 
verzoek

13 12-7-2018 e-mail x x x x
13.1 12-7-2018 bijlage bij Rapport van 

Bevindingen 
144835/110618

x
buiten reikwijdte 
verzoek

13.2 11-7-2018 Rapport van 
bevindingen x buiten reikwijdte 

verzoek
14 9-7-2017 e-mail x buiten reikwijdte 

verzoek
14.1 5-7-2018 bijlage x buiten reikwijdte 

verzoek
14.2 bijlage x buiten reikwijdte 

verzoek



nr datum document geheel deels niet dubbel 5.1.2.e 5.1.5. 5.2. buiten reikwijdte opmerking

Bijlage bij Wob-besluit  20-0760

15 20-7-2018 e-mail x buiten reikwijdte 
verzoek

15.1 20-7-2018 brief x buiten reikwijdte 
verzoek

15.2. 11-7-2018 Rapport van 
bevindingen x doc. 13.2.

16. 9-7-2018 e-mail x buiten reikwijdte 
verzoek

16.1 5-7-2018 e-mail x buiten reikwijdte 
verzoek

16.2. overzicht x buiten reikwijdte 
verzoek

17 19-7-2018 e-mail x x x
18. 12-7-2018 e-mail x x x
19 26-6-2020 beslissing op bezwaar buiten reikwijdte 

verzoek
20 11-7-2018 e-mail x x x

20.1. 11-7-2018 bijlage x



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Goedemorgen _ , 

zojuist heb ik de fot o's van gisteren in jouw ma~p de T-schijf geplaatst: 

Groeten, . 

Van: 111111111111111 
Verz~1821:03 
Aan: 
CC: 
On 

Hoi 

Hierbij de berekening van de sterfte van 

Nog hoger dan ik had berekend over de afgelopen 12 maandein" 

- stuur j ij dit door naar de dierenarts? 

~ antal runderen > 2 jaar op stallijst 60 . .. . - fJiii--.~ 1--
-~- --1 ... 

·~~-• ...--. .,-:, - ~ .. ' I• -- - ' 

Geboortes 34 45 28 ;54 
1 

1Aanvoer 0 34 9 17 
I mport 0 0 0 Cl 
Afvoer 18 70 25 4e, 
Export 0 0 0 Cl 
Dood 17 17 14 'l.7 

Datum I&R uitdraai 9-ï -2018 ! Let op datum invullen~ 

sterfte 

jaar 

Rund (vanaf 1 jaar) 
Kalf (2mnd -1 jaar) 
Kalf ( 14 d - 2mnd) 
Kalf (ld - 14d) 
Nuka (tot 24 uur) 

aantal 
7 
6 

2 
2 
4 

.. , 
% '0/a 

6 % 7% 
11% 11 

Cel kleurt oranje met overschrijding van de noirm met'. 
Cel kleurt rood met overschrijding van de nonrm1 met; 

Cel kleurt blauw als aantal nuka's niet is i,nge'\l'UJld 
Totaal excl nuka's 17 17 
Controle totaal D00 17 17 

aanta l 
tot 
heden 

.5 
4 
4 
1 
6 

14 
u 

---Berekend 
j aan;iem·1d 
delde-" 

10 
8 
8 
2 

12 

% 
2% 

'2"0% 
3"0% 
J ,,5% 

7% 

5 0 % 
JU IOO/o 
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Met vriendelijke groet, 
 

  
Inspecteur  Team Dierenwelzijn Noord  
 
Afdeling Dier, divisie Inspectie, Directie Handhaven  
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit  
Lubeckplein 34 / 8017JS  
Postbus 10063 | 8000GB | Zwolle  
  
T   
M   
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

- uli 2018 11:09 

FW: 2e boetezaak nummer
~ ort-van-Bevindingen--TBM-9-7-201 
..... pdf 

Hoi . 

Tweede boetezaaknummer is 201803932. Startbrief staat in de submap Besluiten. 

Groeten, -
Van: 
Verzo ag 19 juli 2018 10:46 1 1 1 1 

Aan: NVWA pb team maatregelen 1 LNV; CC·-On erwerp: e oe ezaa nummer-

Hallo -

Graag nog een boetezaak nummer aanmaken voor 
een LOO. Alvast bedankt 

met vriendelijke groet, -Uitvoeringsexpert 
team Bestuurlijke maatregelen 1 EZ 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
directie Strategie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke maatregelen 1 EZ 
Catharijnesingel 59 1 3511 GG I Utrecht 
Postbus 43006 1 3540 AA I Utrecht 
T 
M 

@nvwa.nl 

De maatregelen worden verwerkt in een LOB en 
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Welzijn Aandachtsbedrijven 
Dierenmishandeling, dierenverwaarlozing en algemene huisvestings- en verzorgingsnormen 

Inspectiegegevens

Geïnspecteerde  
Adres 
Postcode 
Woonplaats 

NVWA Afdeling NVWA HH IH Afd Dier 
Teamleider  
Inspecteur  
Rapportnummer 482/18/0229 
Datum rapport 18-09-2018

Inspectiebevindingen 

Inspectie op diersoort runderen 
Inspectiedatum 09-07-2018

Wet dieren (algemene bepalingen) 
Afdoening algemene bepalingen Niet akkoord 
Overtreden artikel Onthouden nodige zorg (art 2.2, lid 8) 
Overtreding bij diersoort runderen 

Wet dieren (ingrepen) 
Afdoening ingrepen Akkoord 
Overtreden artikel 
Overtreding bij diersoort 

Besluit houders van dieren 
Afdoening huisvesting en verzorging Niet akkoord 
Overtreden artikel Houden van productiedieren (art 2.3); Verzorging 

van productiedieren (art 2.4) 
Overtreding bij diersoort runderen 

Afdoening 
Resultaat Niet akkoord 
Sanctionerende interventie Proces-verbaal 
Corrigerende interventie Rapport van bevindingen TBM 

Checklist aandachtsbedrijven 

Toetsingsaspect Bevinding 
00 Is dit bedrijf al bezocht dit jaar? Ja 
 01 Welke dieren zijn aanwezig? Melkvee (incl. kalveren) 
 03 Hoeveel  melkvee (incl. kalveren) 80 
 35 VL actief op dit bedrijf? Nee 
 36 VL aangeboden door NVWA? Nee, niet aangeboden 
 37 Toelichting VL geen 
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50 Sterfte % tot 24u 20  
 51 Sterfte % 24u tot 14d 7  
 52 Sterfte % 14d tot 8 weken 10  
 53 Stefte % 8 weken tot 1 jaar 5  
 54 Sterfte % ouder dan 1 jaar 10  
 60 Kan het bedrijf van de aandachtslijst? Nee  
 

Opmerkingen 

Opmerking geïnspecteerde 
Het roodbonte kalf op de voergang is een BVD kalf en wordt binnenkort geëuthanaseerd. Het andere 
zwartbonte kalf heeft een afwijking aan de linkerachterpoot en wordt binnenkort geslacht voor 
huisslachting. Daar is niets mis mee. Ik wil zelf ook alleen maar goed vlees eten. De strohokken zijn 
uitgemest en wij waren van plan om de kalveren die tussen de koeien lopen en die op de voergang 
vandaag te gaan verplaatsen naar een strohok in de jongveestal. Het is wat onrustig in de jongveestal 
doordat we met de kalveren aan het spenen zijn. Alle runderen hebben water. In de eerste 2 hokken aan 
de linkerkant in de jongveestal liggen varkensroosters. Omdat hier nog jonge kalveren op lopen en kleine 
klauwtjes hebben liggen hier varkens roosters op. Varkens roosters hebben een smallere spleet dan 
rundveeroosters. Hierdoor blijft er op de roostervloer meer mest liggen.  De hogere sterfte op het bedrijf 
komt ook door de BVD. Ik ben al jaren samen met de dierenarts bezig met het BVD probleem, hier enten 
wij tegen.

 
 

 

Opmerking inspecteur 
Overbezetting bij de melkkoeien, 37 ligplaatsen met 48 runderen. 
Huisvesting bij het jongvee onde ronvoldoende hygienische omstandigheden. 
Losliggende en uitstekende delen bij de huisvesting bij het jongvee. 
Kalveren op de voergang. 
Zeer mager kalf waarbij geen dierenarts is geconsulteerd. 
Zie voor volledige omschrijving van de bevindingen RvB 110618 

Ondertekening 

18-09-2018 
 
 
Dit document is geautomatiseerd opgemaakt en daarom niet ondertekend. 
 
 
 
Ambtenaar NVWA:  
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 

Datum: donderdag 12 j uli 2018 10:49:56 

Bijlagen: 

Hoi -
Hierb!j'T,et Rapport van Bevindingen en de Veterinaire Verkla ring van--· 
Gezien de vakantieperiode graag een termijn in het besluit van 01-09~ 
Het COKZ aat in se7mber ook weer mee op (her)controle. 

En graag du1aeî1JK hoe we moeten omgaan met de overbezetting op het bedrijf. Die is 
momenteel 130% . 
Met vriendelijke groet, ---Inspecteur Team Dierenwelzijn Noord 

Afdeling Dier, divisie Inspectie, Directie Handhaven 

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit 

Lubeckplein 34 / 8017JS 

Postbus 10063 1 8000GB I Zwolle 

On 
Hallo 
Bijgevoeg e laatste brieven die naar--zijn verzonden vanuit ons team. De LOO is 
nog geldig en de maatregel m.b.t. de k'iauweii""lsnog geldig. Volgens mij is dat wat we nu nog 
hebben. Ik dacht dat 

--de bij informatie aanleveren m.b.t. boeteoplegging voor de COKZ. 
Alvast ee'ii""P!j"iweekend toe gewenst en succes maandag. 
met vriendelijke groet, 

-expert 
team Bestuurlijke maatregelen 1 EZ 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
directie Strategie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke maatregelen 1 EZ 
Catharijnesingel 59 1 3511 GG I Utrecht 
Postbus 43006 1 3540 AA I Utrecht 
T 
M 

@nvwa.nl 
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Van:  
Verzonden: donderdag 19 juli 2018 14:41
Aan: om.nl; @om.nl' 
Onderwerp:  
Hallo 
Zoals afgesproken hierbij het  van 
Nu maar in PDF, in word wil hij ze niet versturen.
Met vriendelijke groet,

Inspecteur Team Dierenwelzijn Noord

Afdeling Dier, divisie Inspectie, Directie Handhaven
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit

Lubeckplein 34 / 8017JS

Postbus 10063 | 8000GB | Zwolle

T
M

19.



Van: 
Verz 
Aan: 
OndHwerp: RE: Ster te 

Beste-

Is gister het kalf- voor sectie naar de GD gegaan? 

Hg 

Van: 
Verzonden: woensdag 11 juli 201 8 10:33 
Aan: 
CC: 
Ondenve1·p: Sterfteberekening-

Beste-

@nvwa.nl> 

Zoals afgesproken hierbij de sterfteberekening over de afgelopen jaren en de ve1w achte berekening 
voor 2018. 

Met vriendelijke groet, 

18. 



18.



Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

FW: RE: Rendac-overzicht 
woensdag 11 juli 2018 10:26:27 
208785 pdf 

Goedemorgen -

Bij deze de door u opgevraagde informatie. 

Met vriendelijke groet , 

Directie Handhaven 
Divisie Klant, Bedrijf en Consument 
Afdeling Klantcontactcentrum 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
Catharijnesingel 59 1 3511 GG Utrecht 
Postbus 43006 1 3540 AA I Utrecht 

Van:---
Verz~O 18 9: 48 
Aan: NVWA Klantcontactcentrum 
Onderwerp: Rendac-overzicht 

Hallo, 

Mag ik van het volgende bedrijf een Rendac overzicht over de periode 01-01-2017 tot heden. 

Al vast bedankt 

Met vriendel ijke groet, 

--Inspecteur Team Dierenwelzijn Noord 

Afdeling Dier, divisie Inspectie, Directie Handhaven 

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit 

Lubeckplein 34 / 8017JS 

Postbus 10063 1 8000GB I Zwolle 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 

verwijderen. 

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elekt ronisch 
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verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
The contents and any attachments of this electronic mail message are confidential and may
be privileged and intended only for the named addressees. Dissemination, forwarding,
publication, copying or other use of the message or attachments by any unauthorized
person is strictly prohibited. If you are not the intended recipient of this email, please
delete this message and any attachments and notify the sender immediately. Internet emails
are not necessarily secure. Darling Ingredients Inc. does not accept responsibility for
changes made to this message after it was sent. No liability is accepted for any harm that
may be caused to your systems or data by this email. It is the recipient’s responsibility to
scan this email and any attachments for computer viruses. Darling Ingredients Inc. accepts
no liability for personal emails. Darling Ingredients Inc. may monitor emails for
compliance and other purposes. Please keep in mind our natural resources. Don’t print this
email if it is not necessary.
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Afdruk datum en tijd 11-07-18, 10:11:22 20.1 

OPHAALOVERZICHT Kadavers en Vaten-Materiaal 

Klant nummer: 

Naam: 

Adres: 

Postcode Woonplaats: 

Laad- Ophaal- Gemelde- Opgehaalde- Opgehaalde 
Gemeld- Geb. Diercode I Soort vaten/ plaats datum kadavers kadavers bakken oomummer datum 

02 18-01-17 Kalf < 1 Jaar 1 

02 18-01 -17 NuKa 
02 18-01-17 NuKa 1 

02 07-02-17 Kalf < 1 Jaar 1 

02 07-02-17 NuKa 1 
02 09-02-17 Rund > 1 Jaar 1 1 

02 09-02-17 Rund > 1 Jaar 1 
02 16-02-17 NuKa 1 
02 20-03-17 Rund > 1 Jaar 1 

02 02-05-17 Kalf < 1 Jaar 1 

02 24-05-17 NuKa 1 

02 16-06-17 Kalf < 1 Jaar 1 
02 22-06-17 Kalf < 1 Jaar 1 

02 26-06-17 NuKa 1 

02 29-06-17 NuKa 1 
02 29-06-17 NuKa 1 

02 29-06-17 Rund > 1 Jaar 1 
02 05-07-17 NuKa 1 
02 03-08-17 NuKa 1 

02 07-08-17 NuKa 1 

02 07-09-17 Rund > 1 Jaar 1 

02 02-10-17 Rund > 1 Jaar 1 
02 25-10-17 NuKa 1 1 
02 25--10-17 NuKa 1 

02 17-11 -17 Kalf < 1 Jaar 1 
02 17-11 -17 Rund > 1 Jaar 1 

02 21-11-17 Kalf < 1 Jaar 1 
02 30-11 -17 Kalf < 1 Jaar 

02 05--12-17 Rund > 1 Jaar 1 

02 15-12-17 Kalf < 1 Jaar 1 

02 01-02-18 NuKa 1 

02 05-02-18 Rund > 1 Jaar 1 
02 08-02-18 NuKa 1 

02 08-02-18 Rund > 1 Jaar 1 1 

02 13-02-18 Kalf < 1 Jaar 1 1 
02 13-02-18 Rund > 1 Jaar 

02 05-03-18 Kalf < 1 Jaar 1 
02 19-03-18 Kalf < 1 Jaar 1 
02 26-03-18 Kalf < 1 Jaar 1 

02 06-04-18 Rund > 1 Jaar 1 
02 11 -04-18 NuKa 1 

02 16-04-18 Kalf < 1 Jaar 1 
02 08-05-18 Rund > 1 Jaar 1 

1 / 2 

Rendac 



02 11-05-18 NuKa 1 1
02 15-05-18 NuKa 1 1
02 24-05-18 Kalf < 1 Jaar 1 1
02 11-06-18 Kalf < 1 Jaar 1 1
02 26-06-18 NuKa 1 1
02 29-06-18 Kalf < 1 Jaar 1 1
02 02-07-18 Stopkosten nulstop 0 1
02 03-07-18 Kalf < 1 Jaar 1 1

Totaal 50 51

Kalf < 1 Jaar 18 18
NuKa 19 19
Rund > 1 Jaar 13 13
Stopkosten nulstop 1

Dit overzicht heeft betrekking op de periode 01-01-17 t/m 11-07-18

BL = VAT
KC = KantelContainer
KB = KoelkelderBak

Rendac Son B.V. -

2 / 2

OPHAALOVERZICHT Kadavers en Vaten-Materiaal

Laad-
plaats

Ophaal-
datum Diercode / Soort Gemelde-

kadavers
Opgehaalde-

kadavers

Opgehaalde
vaten /
bakken

Gemeld-
oornummer

Geb.
datum

Klant nummer:

Naam:

Adres:

Postcode Woonplaats:

Afdruk datum en tijd 11-07-18, 10:11:22 20.1
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