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AANGETEKEND 

Datum 4 januari 2023 
Betreft Besluit Woo-verzoek 20-0819 

Geacht 

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

In uw brief van 29 oktober 2020, ontvangen op 3 november 2020, heeft u met 
een beroe o de Wet o enbaarheid van bestuur {hierna: Wob), namens uw cliënt 

erzocht om informatie over het aanmelden van niet dode 
dieren bij Rendac. Specifiek heeft u verzocht om meldingen, rapporten van 
bevindingen, processen-verbaal, waarschuwingen, boetes en boeterapporten over 
het aanbieden van niet dode dieren aan Rendac. U heeft verzocht om deze 
informatie over de periode 1 augustus 2018 t/m 29 oktober 2020. 

De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij e-mail van 3 november 
2020. In de brief van 1 december 2020 is de besl istermijn verdaagd met vier 
weken . 

U heeft bij Rechtbank Den Haag beroep ingesteld vanwege het niet tijdig beslissen 
op het verzoek. U heeft zich op het standpunt gesteld dat het verzoek betrekking 
heeft op milieu -informatie waarbij een beslistermijn van twee weken geldt. De 
rechtbank heeft het beroep gegrond verklaard. Tegen deze uitspraak heb ik hoger 
beroep ingesteld. 

Bij besluit van 17 februari 2022 heb ik, hangende het hoger beroep, een beslissing 
genomen op uw verzoek en de gevraagde documenten gedeeltelijk openbaar 
gemaakt. 

In de uitspraak van 18 mei 2022 heeft de Afdel ing bestuursrechtspraak van de 
Raad van State (hierna : de Afdeling) het hoger beroep van de minister ongegrond 
verklaard. De Afdeling heeft geoordeeld dat het verzoek in zijn geheel over 
m ilieu-informatie gaat. De Afdeling heeft de minister opgedragen om met 
inachtneming van de u itspraak een nieuw beslu it te nemen. 

Met dit besluit wordt een nieuw besluit op uw verzoek genomen. 
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W ettelijk kader 
U heeft met een beroep op de 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 dan ook als een verzoek op grond van de Woo. 

Wet j ustitiële 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. 

In de documenten 8, Sa en 8b maak ik de herleidbare gegevens van betrokkenen 
niet openbaar. Op deze documenten is de Wjsg van toepassing, omdat het 
strafvorderlijke gegevens betreffen die herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon 
of rechtspersoon. 

Inventarisatie documenten 
Op basis van uw verzoek zijn 72 documenten aangetroffen. Deze documenten zijn 
opgenomen in een inventarisl ijst, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd. In dit 
besluit wordt, indien nodig, verwezen naar de corresponderende nummers uit de 
inventarislijst. Deze documenten zijn reeds openbaar gemaakt met het eerder 
genomen besluit van 17 februari 2022. Met dit besluit worden er in de 
documenten aanvullende gegevens openbaar gemaakt. 

Zienswijzen 
Bij de openbaarmaking van onderhavige documenten zijn derde-belanghebbenden 
betrokken. Voordat het besluit van 17 februari 2022 is genomen zijn deze in de 
gelegenheid gesteld hun zienswijze op de voorgenomen openbaarmaking te 
geven. 

Meerdere derde-belanghebbenden hebben bedenkingen tegen de openbaarmaking 
ingediend. De zienswijzen van de derde-belanghebbenden heb ik in mijn 
belangenafweging meegenomen. Zie het onderdeel 'Overwegingen' en de bijlage 
van dit besluit. 

Besluit 
Ik besluit een deel van de door u gevraagde informatie aanvullend openbaar te 
maken. Per document is op de inventarislijst aangegeven welke 
uitzonderingsgronden zijn toegepast. 

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

Algemene uitgangspunten bij toetsing aan de uitzonderingsgronden 
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. 

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. In de inventarislijst heb ik opgenomen welke 
uitzonderingsgronden van toepassing zijn . 

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. In alle documenten is dit het 
geval. Ik vind het in dit geval belangrijk dat de identiteit van betrokkenen niet 
bekend wordt omdat dit zijn of haar privacy kan schenden. Dat vind ik niet 
wenselijk . 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, e
mai ladressen, functienamen en telefoonnummers. In het kader van goed 
werkgeverschap vind ik dat het belang van privacy zwaarder moet wegen dan het 
belang van openbaarheid. Dit ter bescherming van de privacy van de betrokken 
ambtenaren. 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. 
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De controles op dierenwelzijn vinden plaats in een betrekkelijk klein werk -
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technisch speelveld (een beperkt aantal controleurs in een beperkte branche). Het onze referentie 

betreft ambtenaren die niet wegens hun functie in de openbaarheid treden. In woo-verzoek 20-os19 -II 

casu 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. Ik ben 
van oordeel dat het belang van het beschermen van de persoonlijke levenssfeer 
zwaarder moet wegen dan het algemene belang van openbaarheid. 

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 de documenten is dit het geval. 

In de documenten zijn onder andere opgenomen: BRS-nummers en UBN
nummers. 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 de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
en 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. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
gebruikt deze nummers voor hun website en aan de telefoon om de juiste 
ondernemer te identificeren. 

De Afdeling heeft besloten dat de gevraagde informatie betrekking heeft op 
milieu- informatie. Bovenstaande nummers zijn echter geen milieu-informatie. 
Deze informatie is niet onlosmakelijk verbonden met de milieu-informatie in de 
documenten. Daarom maak ik deze nummers niet openbaar. 

In de documenten 7a, 13b en 22 staat informatie over derden. Het betreft namen 
van o.a. dierenartsenpraktijken of dierenartsen die een zakelijke relatie hebben 
met de betreffende dierenhouders. Deze derden zouden ongewild in een negatieve 
context kunnen worden geplaatst en zouden daardoor ongewild benaderd kunnen 
worden door het publiek. De benadeling die deze derden zullen ondervinden door 
publicatie van hun namen, moet dan ook als onevenredig worden aangemerkt en 
daarom maak ik de namen van deze derden niet openbaar. Deze benadeling 
bestaat uit verder uit stigmatisering van betrokkenen en gevaar om slachtoffer te 
worden van buitensporige acties van dierenrechtenactivisten. 

De gegevens van de dierenartsen zijn geen milieu-informatie. Deze informatie is 
niet onlosmakelijk verbonden met de milieu-informatie in de documenten. Daarom 
maak ik de gegevens van dierenartsenpraktijken niet openbaar. 
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Wijze van openbaarmaking 
Aangezien belanghebbenden mogelijk bezwaar hebben tegen de openbaarmaking 
van de informatie vindt de feitelijke openbaarmaking van de documenten niet 
eerder plaats dan twee weken na dagtekening van deze beschikking, conform 
artikel 4.4, vijfde lid, van de Woo. 

De belanghebbenden krijgen twee weken de gelegenheid om de 
openbaarmaking van deze informatie tegen te houden. Dit kunnen de 
belanghebbenden doen door beroep in stellen bij de Afdeling en door daarnaast de 
Afdeling te vragen dit besluit tot openbaarmaking te schorsen (door een verzoek 
om voorlopige voorziening in te dienen). 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 Afdeling heeft bepaald dat openbaarmaking plaats kan vinden. Dit 
besluit en de stukken die met dit besluit voor een ieder openbaar worden, worden 
op www.rijksoverheid.nl geplaatst. 

Een afschrift van dit besluit zend ik aan belanghebbenden. 

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

Mw. I.J. Hokke MSc 
Teamleider Openbaarmaking en privacy 

Beroepsmogelijkheid 
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken - na verzending 
van dit besluit -een beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van 
State (hierna: Afdeling). Doe dit op tijd, anders kan uw beroep niet worden 
behandeld. 

Hoe dien ik beroep in? 
U kan op verschillende manieren beroep indienen. Dat kan via: 

• Een brief; 
• Een fax; 

directie Strategie 
divisie Juridische zaken 

Datum 

Onze referentie 
Woo-verzoek 20-0819 -II 

Pagina 5 van 6 



• Het Digitaal loket, al is dat op dit moment alleen nog mogelijk voor 
burgers die beschikken over een DigiD. Advocaten, bedrijven en 
bestuursorganen kunnen niet via dit loket (hoger)beroep indienen. 

In alle gevallen vermeldt u: 
• Uw naam, adres en uw contactgegevens zoals een e-mailadres en uw 

telefoonnummer. 
• De datum en de omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens 

bent. 
• Waarom u het niet eens bent met het besluit. 

Als u beroep indient via een brief of een fax ondertekent u die voordat u die 
verstuurt naar de Afdeling. Bijlagen (zoals de kopie van het besluit) kan u per 
post meesturen of in het geval van een fax via gewone post nasturen. In het 
Dig itaal Loket kunt u bijlagen uploaden. Let op : het is niet mogelijk om per e-mail 
beroep in te dienen. 

Voor verdere informatie verwijs ik u naar: 
https ://www.raadvanstate.nl/bestuu rsrechtsoraak/hoqer-beroep/ 
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bijlage 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit 
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Openbaarmaking & privacy 
Catharijnesingel 59 
3511 GG Utrecht 
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............ ,, ... ,, .. ,, ............ .......................................... , ....... ,,,,,,,, ............................ ..... ,,,,,,,.,, .................. ................................. ··············· ................................................. ,, ...... . 

Behorend bij Woo-besluit 20-0819-ll 

4 januari 2023 

Datum 
4 Januari 2023 

................................. ........... ,,,,,,,,, ......................................................... ·········· ... , ............ , .... , .... ..... , ........................ ················•····················· ................................................. . 

Geachte heer/mevrouw, 

In deze bijlage kunt u lezen wat mijn overwegingen zijn geweest inzake de 
ingediende zienswijzen ten aanzien van Woo-verzoek 20-0819. 

Een aantal belanghebbenden geven aan dat persoons- en bedrijfsgegevens 
geweigerd moeten worden vanwege de eerbiediging van de persoonlijke 
levenssfeer. Zij geven aan dat deze gegevens herleidbaar zijn naar hen als 
persoon. 

Een aantal belanghebbenden geven aan dat de persoons- en bedrijfsgegevens 
geweigerd moeten worden ter voorkoming van onevenredige benadeling. Zij 
geven aan dat zij vrezen voor acties van dierenrechtenactivisten. 

Een belanghebbende geeft aan dat de gegevens geweigerd dienen te worden 
vanwege de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage. 

Een belanghebbende geeft aan dat de gegevens geweigerd dienen te worden, omdat 
deze informatie bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die vertrouwelijk aan de 
overheid is medegedeeld. 

Eerbiediging van het persoonlijke levenssfeer 
Op grond van artikel 5.1, tweede l id, 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. In de documenten zijn daarom 
persoonlijke gegevens, zoals persoonsnamen, onleesbaar gemaakt. 

Enkele belanghebbenden geven aan dat hun bedrijfsnamen tot hen als personen te 
herleiden zijn. Ook geven zij aan dat hun bedrijfsadressen eenvoudig te herleiden 
zijn naar hun woonadressen. Het gaat hier dus om rechtspersonen die onder hun 
eigen naam aan het handelsverkeer deelnemen en die hier bewust voor gekozen 
hebben. Het belang van de persoonlijke levenssfeer kan onder genoemde 
omstandigheden echter niet zwaarder wegen dan het belang van openbaarmaking 
van de bedrijfsnamen. Vooral nu. het gaat om milieu -informatie. Openbaarmaking 
van bedrijfsnamen kan niet afhankelijk zijn van de omstandigheid of iemand er voor 
kiest om zijn eigen naam daarvoor te gebruiken. Dit zou een ongerechtvaardigd 
onderscheid veroorzaken met bedrijven die hieromtrent een andere keuze hebben 
gemaakt en die gelet hierop geen beroep kunnen doen op de bescherming van de 

Pagina 1 van 3 



persoonlijke levenssfeer. Hetzelfde heeft te gelden ten aanzien van het bedrijfsadres 
dat voor sommige bedrijven hetzelfde is als het woonadres. Ook dan geldt dat 
openbaarmaking van het bedrijfsadres niet mag afhangen van het feit dat iemand 
zijn woonadres als bedrijfsadres gebruikt. 1 

Daarom maak ik de bedrijfsgegevens wel openbaar. 

Het voorkomen van onevenredige benadeling 

Datum 
4 januari 2023 

Op grond van artikel 5.1, vijfde lid, van de Woo kan in uitzonderlijke gevallen 
openbaarmaking van andere informatie dan milieu-informatie achterwege blijven 
indien openbaarmaking onevenredige benadeling toebrengt aan een ander belang 
dan genoemd in het eerste of tweede lid van artikel 5.1 van de Woo en het algemeen 
belang van openbaarheid niet tegen deze benadeling opweegt. 

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in haar uitspraak 
bepaald dat de gevraagde informatie betrekking heeft op milieu-informatie.2 Nu het 
gaat om milieu-informatie is het niet mogelijk om de bedrijfsgegevens te weigeren 
vanwege het voorkomen van onevenredige benadeling. Deze weigeringsgrond is 
namelijk niet van toepassing op milieu-informatie. 

De beveiliging van personen en bedrijven en het voorkomen van sabotage 
Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder h, van de Woo kan ik geen 
informatie openbaar maken wanneer dit de bevei liging van personen en bedrijven 
en/of het voorkomen van sabotage belemmert en dit belang zwaarder weegt dan het 
belang van openbaarheid. 

Om deze uitzonderingsgrond te kunnen inroepen dienen er concrete 
aanknopingspunten te bestaan om aan te tonen dat de veiligheid van de bedrijven en 
personen in het geding is of dat sabotage wordt voorkomen. De enkele vrees 
daarvoor is onvoldoende. Dit blijkt uit de uitspraak van de Afdeling van 27 januari 
2021 (ECLI:NL:RVS:2021:153). Nu concrete aanknopingspunten ontbreken kan deze 
weigeringsgrond niet worden gebruikt om de bedrijfsgegevens te weigeren. 

Concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens 
Op grond van artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder c, van de Woo mag ik geen 
informatie openbaar maken als het gaat om bedrijfs- en fabricagegegevens die in 
vertrouwen aan de overheid zijn medegedeeld. 
Het moet gaan om informatie over de technische bedrijfsvoering, het 
productieproces, de afzet van producten of de afnemers dan wel leveranciers. Ook 
financiële gegevens kunnen als bedrijfs- en fabricagegegevens worden aangemerkt. 

Een aantal veehouders geeft aan dat het gaat om concurrentiegevoelige bedrijfs- en 
fabricagegegevens. In de documenten staat echter geen informatie die als 
concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens kan worden aangemerkt. 

Eén belanghebbende geeft aan dat door informatie betreffende de (rechts)personen 
waaraan deze brieven zijn gericht vrij te geven, de leveranciers en afnemers van 
deze belanghebbende bekend zullen worden gemaakt. Daarmee zouden de 

1 Rechtbank Midden-Nederland 20 januari 2022, ECLl:NL:RBMNE:2022: 141 
' ABRvS 18 mei 2022, ECLl:NL:RVS:2022: 1432 
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bedrijfsgegevens van deze belanghebbende bekend worden . In casu kan echter niet 
worden gesproken over' kring van afnemers' zoals bedoeld in de Woo, waardoor de 
aangehaalde uitzonderingsgrond, in dit geval, niet van toepassing is 

Datum 
4 j anuari 2023 
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Bijlage bij Woo-besluit 20-0819 

document datum onderwerp/ omschrijving Verstrekking o.g.v. de Woo uitzonderingsgronden Woo 

geheel deels niet wjsg 5.1, tweede lid, e 5.1, vijfde lid 

1 23-8-2018 brief X X 

la 28-9-2018 verificatieverslag X X X 

lb 22-8-2018 schriftelijke waarschuwing X X 

2 12-9-2018 brief X X 

2a 15-10-2018 verificatieverslag X X X 

2b 21-9-2018 schriftelijke waarschuwing X X 

3 28-9-2018 brief X X 

3a 5-11-2018 verificatieverslag X X X 

3b 6-11-2018 schriftelijke waarschuwing X X 

4 23-10-2018 brief X X 

4a 3-12-2018 verificatieverslag X X X 

4b 21-12-2018 schriftelijke waarschuwing X X 

5 12-12-2018 brief X X 

Sa 23-1-2019 verificatieverslag X X X 

Sb 24-1-2019 schriftelijke waarschuwing X X 

6 7-2-2019 brief X X 

Ga 8-3-2019 verificatieverslag X X X 

7 12-2-2019 brief X X 

7a 14-2-2019 verificatieverslag X X X 

8 4-3-2019 brief X X 

8a 22-3-2019 verificatieverslag X X 

8b 21-3-2019 proces-verbaal X X 

9 1-5-2019 brief X X 

10 22-5-2019 brief X X 

11 17-7-2019 brief X X 

l l a 5-8-2019 verificatieverslag X X X 

llb 5-8-2019 schriftelijke waarschuwing X X 

12 27-8-2020 brief X X X 

12a 10-9-2020 verificatieverslag X X X 

12b 14-9-2020 schriftelijke waarschuwing X X 



document datum onderwerp/ omschrijving Verstrekking o.g.v. de Woo uitzonderingsgronden Woo 

geheel deels niet wjsg 5.1, tweede lid, e 5.1, vijfde lid 
13 6-9-2019 brief X X 

13a 15-11-2019 verificatieverslag X X X 

13b 18-11-2019 schriftelijke waarschuwing X X 

14 30-9-2020 brief X X 

14a 18-11-2020 verificatieverslag X X X 

14b 23-11-2020 Schriftel ijke X X 

waarschuwing=herstelbrief 

15 12-3-2020 brief X X 

15a 17-3-2020 verificatieverslag X X X 

15b 24-3-2020 schriftelijke waarschuwing X X 

16 6-S-2019 brief X X 

16a 8-5-2020 verificatieverslag X X X 

17 20-8-2020 brief X X 

17a 19-10-2020 verificatieverslag X X X 

17b 7-9-2020 schriftelijke waarschuwing X X 

18 16-7-2020 brief X X 

19 24-9-2019 brief X X 

19a 30-9-2019 verificatieverslag X X X 

19b 2-10-2019 schriftelijke waarschuwing X X 

19c 20-10-2020 brief X X 

19d 29-10-2020 verificatieverslag X X X 

19e 3-11-2020 schriftelijke waarschuwing X X 

20 20-9-2019 brief X X 

20a 4-10-2019 ver ificatieverslag X X X 

20b 7-10-2019 schriftelij ke waarschuwing X X 

21 14-2-2020 brief X X 

21a 18-2-2020 verificatieverslag X X X 

21b 27-2-2020 schriftelijke waarschuwing X X 

22 29-9-2020 brief X X 

22a 5-10-2020 verificatierapport X X X 

22b 13-10-2020 schriftelij ke waarschuwing X X 



document datum onderwerp/ omschrijving Verstrekking o.g.v. de Woo uitzonderingsgronden Woo 

geheel deels niet wjsg 5.1, tweede lid, e 5.1, vijfde lid 

23 20-8-2020 brief X X 

23a 16-9-2020 verificatieverslag X X X 

23b 29-9-2020 schriftel ijke waarschuwing X X 

24 8-7-2019 brief X X 

25 3-9-2019 brief X X 

25a 17-11-2020 verificatieverslag X X X 

25a1 bijlagen verificatieverslag X X X 

25al.1 controleinformatie X X X 

25a2 verklaring X X X 

25b 14-12-2020 schriftel ijke waarschuwing X X 

26 11-10-2019 brief X X 

27 5-11-2019 brief X X 

27a 16-6-2020 verificatieverslag X X X 

28 2-10-2020 brief X X 

28a 22-12-2020 verificatieverslag X X X 



Mariastraat 1 
5738 AH Mariahout 

79042626/79112311 

e.c. meldkamer NVWA mailen naar: info@nvwa.nl 

Datum 
Kenmerk 
Betreft 

Son, 12-9-2018 
2018-15 
Aanbieden niet dode dieren. 

Geachte heer / mevrouw, 

2 

•~ Rendac 

Rendac Son B.V. 

Kanaaldijk Noord 20 

NL-5691 NM Son 

P.O. Box 9 
NL-5690 AA Son 

T +31 (0)9009221 

F +31(0)499 36 45 80 

rendac.com 

Bij het ophalen van de door u gemelde kadavers (biggen en zeug ) is omstreeks 
07:31 uur geconstateerd dat de aangeboden zeug niet dood was. Het betreft de laadplaats 
aan de Mariastraat 1 te: Mariahout 

Hierover bent u telefonisch geïnformeerd door onze transportplanning. Zoals u zult begrijpen 
mag het aanbieden van een niet dood dier ter destructie absoluut niet voorkomen. Wij willen 
u dan ook dringend verzoeken om er zorg voor te dragen dat herhaling niet zal optreden. 

Tevens delen wij u mede dat Rendac verplicht is betreffende zaken te registreren en te 
melden bij de NVWA. Een kopie van deze brief is daarom verzonden naar de NVWA. 

Wij hopen u bij deze voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groeten, 

Behandeld door: 

Registered: 170.66.6 40 

VAT: NL 0079.65.849 8.01 

IBAN: NL28 RABO 0148220207 

Swift: RABONL2U 

D~RLING 
~ INGREOIENT'ii 
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Rapport meldingen levende kadavers 
 
 

ALGEMEEN 

 

  Teamleider 

Naam gecontroleerde  Naam controleur 

Adres Mariastraat 1 Naam 2de controleur 

Postcode 5738AH Datum controle 13-09-2018 

Woonplaats MARIAHOUT Rapportnummer 3297/18/0010  

Aanspreekpunt    

BRS 203735792   

    

 
 

TOETSINGSASPECT BEVINDING 

MOS meldingsnummer 743133.00  

Beschrijving Rendac-melding 1 ter destructie aangeboden zeug was niet 

dood  

Welke diersoort betreft het? varken  

Wat is het aantal dieren dieren dat u hebt 
aangetroffen? 

1  

Onder welke omstandigheden zijn de dieren 
aangetroffen? 

Bij het ophalen van het aangeboden kadaver, 
is geconstateerd dat de zeug niet dood was  

Waarom is  het dier levend ter destructie aangeboden? Veehouder had zeug laten euthanaseren door 
de dierenarts. Zeugenhouder was ervan 

overtuigd dat de zeug dood was en heeft 

deze vervolgens op de laadplaats voor 
Rendac neergelegd  

Is de controle aanleiding voor vervolgonderzoek? nee  

Wat is de afdoening van dit onderzoek? waarschuwingsbrief  

Opmerkingen controleur Het betrof een jonge zeug in goede conditie. 
Volgens inlichtingen van de veehouder was 

de zeug van de been geraakt en is om die 
reden besloten om haar te laten 
euthanaseren. Gelet op de concitie van de 
zeug is deze beslissing op tijd genomen.  

Opmerkingen gecontroleerde Dit is mij in 40 jaar nog nooit gebeurd en ik 
hoop ook dat dat nooit meer zal gebeuren. Ik 
was helemaal verbaasd toen Rendac mij 
belde en zei dat ze de zeug niet mee hadden 
genomen, omdat ze nog leefde. Ik heb toen 

direct de dierenarts weer laten komen om ze 

nogmaals te euthanaseren. Ik kan u de 
visitebrieven van de dierenarts laten zien. 

Voor mij is het een compleet raadsel dat die 
zeug leefde; het lijkt wel een 

"wederopstanding". Ze gaf ook geen reflex 
meer op de ogen. Persoonlijk vind ik wel dat 
de dierenarts hier ook een 
verantwoordelijkheid in heeft.  

Ik had ze laten euthanaseren omdat ze van 

de been was geraakt. Ik ga niet 
aanmodderen met zo‘n zeug, dus daarom heb 

2a
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TOETSINGSASPECT BEVINDING 

ik ze meteen laten euthanaseren. Toen ze 

dood was, heb ik ze met de loader aan straat 

gelegd; ik zou zweren dat ze toen al stijf aan 
het worden was.  

Ik zit hier pal aan de bebouwde kom en ik wil 
sowieso alles gewoon goed op orde hebben. 

Ik ga ook nooit liggen aanmodderen met 
biggen die het toch niet gaan worden. Ook 
die laat ik op tijd euthanaseren. 

  

  
 

ONDERTEKENING 

Naam ambtenaar NVWA: 

 

 

Datum: 

 

 

15-10-2018 Handtekening:  
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA  Utrecht  

 

Mariastraat 1 

5738AH MARIAHOUT 
 

Directie Handhaven 

 

Divisie Inspectie 
 

Postbus 43006 

3540 AA Utrecht 

www.nvwa.nl 

 

T 0900-0388 

info@nvwa.nl 

 

Onze referentie 

146142/111813/17826 

Kopie aan 

      

Bijlagen 

      

  

Datum 21 september 2018 

WAARSCHUWING 

 

Uit inspectie van inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is 

gebleken dat niet werd voldaan aan onderstaand(e) wettelijke voorschrift(en). 

 

Locatie: 

Mariastraat 1, 5738AH MARIAHOUT   

 

Bevinding(en): 

Op 13 september 2018  is gebleken dat 1 ter destructie aangeboden zeug niet 

dood was. Hiervoor is een waarschuwing aangezegd in verband met overtreding 

van: Artikel 2.1 , eerste lid van de Wet dieren. 

 

Overtreder: 

 

Mariastraat 1 

5738AH MARIAHOUT 

 

Uit het bovenstaande blijkt dat u niet voldoet aan een wettelijk voorschrift. 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 strafrechtelijk traject. 

 

Wat in deze brief beschreven is, kan betrekking hebben op één of meerdere 

randvoorwaarden in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. 

Indien van toepassing wordt dit gemeld aan de Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland, wat van invloed kan zijn op de uitbetaling van uw inkomenssteun. 

Hoogachtend, 

namens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, 

 

 

 

F.A.J. van Poelwijk 

hoofd afdeling NVWA HH IH Afd Dier 

 

Bijlagen: geen 
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Mts. Westerhof 
Westerlaan 1 O 
9937 TS MEEDHUIZEN 

klantnr: 79041367 / 79144368 

e.c. meldkamer NVWA mailen naar: info@nvwa.nl 

Datum 
Kenmerk 
Betreft 

Son, 28-09-2018 
2018-1 6-79041367 
Aanbieden niet dode dieren. 

Geachte heer / mevrouw, 

Bij het ophalen van de door u gemelde kadavers (schapen) is omstreeks 

3 

•~ Rendac 

Rendac Son B.V. 

Kanaaldilk Noord 20 
NL-5691 NM Son 

P.O. Box 9 

NL-5690 AA Son 

T +31(0)900922 1 

F +31(0)49936 45 BO 

rendac.com 

13.09 uur geconstateerd dat het aangeboden schaap niet dood was. Het betreft de 
laadplaats aan de Westerlaan 10 te: Meedhuizen 

Hierover bent u telefonisch geïnformeerd door onze transportplanning. Zoals u zult begrijpen 
mag het aanbieden van een niet dood dier ter destructie absoluut niet voorkomen. Wij willen 
u dan ook dringend verzoeken om er zorg voor te dragen dat herhaling niet zal optreden. 

Tevens delen wij u mede dat Rendac verplicht is betreffende zaken te registreren en te 
melden bij de NVWA. Een kopie van deze brief is daarom verzonden naar de NVWA. 

Wij hopen u bij deze voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groeten, 

Behandeld door 

Registered: 170.66.640 

VAT: Nl 0079.65.849.8.01 

18AN: Nl 28 RA80 0148220207 

Swift: RA80Nl2U 

DARLING , 
~ INGREDIENTS 1 
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Rapport meldingen levende kadavers 

ALGEMEEN 

KVK 011769690000 Teamleider  

Naam gecontroleerde A.H. en M.N. Westerhof Naam controleur  

Adres Westerlaan 10 Naam 2de controleur  

Postcode 9937TS Datum controle 30-10-2018

Woonplaats MEEDHUIZEN Rapportnummer 628/18/0107 

Aanspreekpunt 

BRS  

TOETSINGSASPECT BEVINDING 

MOS meldingsnummer 747006 

Beschrijving Rendac-melding Bij het ophalen van de door u gemelde 

kadavers (schapen) is omstreeks 13:09 uur 
geconstateerd dat het aangeboden schaap 
niet dood was. Het betreft de laadplaats aan 
de Westerlaan 10 te: Meedhuizen. 

Hierover bent u telefonisch geïnformeerd 
door onze transportplanning.  

Welke diersoort betreft het? schaap/geit 

Wat is het aantal dieren dieren dat u hebt 

aangetroffen? 

0 

Onder welke omstandigheden zijn de dieren 

aangetroffen? 

Schaap niet aangetroffen.  Dier is alsnog 

dezelfde dag overleden en wederom 
aangeboden.  

Waarom is  het dier levend ter destructie aangeboden? Houder dacht zeker te weten dat schaap 
gestorven is. Houder heeft ook langere tijd 
schapen. Aan de houding van het schaap, 
houder toonde foto, lijkt deze ook te zijn 
overleden.  

Is de controle aanleiding voor vervolgonderzoek? nee 

Wat is de afdoening van dit onderzoek? waarschuwingsbrief 

Opmerkingen controleur De melding is een maand geleden gedaan. 
Op basis van de foto, houding schaap e.d., 
kan ik mij voorstellen dat het schaap ter 
destructie is aangeboden. Wb opgesteld en 
houder medegedeeld dat hij in het vervolg 

beter vast moet stellen of een dier is 
gestorven.  

Opmerkingen gecontroleerde Ik dacht zeker te weten dat schaap gestorven 

is. Ik houd ook al langere tijd schapen. Aan 
de houding van het schaap, ik heb daar een 
foto van, lijkt deze ook te zijn overleden. Ook 
bewoog het dier niet meer. Ik heb geen 
dierenarts geraadpleegd. Door mijn ervaring 
dacht ik zeker te weten dat het schaap dood 

was en ik het ter destructie aan kon bieden. 
Kort nadat Rendac bij mij is langs gereden, is 

3a



AID 793 Rapport meldingen levende kadavers  versie 1.0 

TOETSINGSASPECT BEVINDING 

het schaap alsnog gestorven en ter destructie 

aangeboden.  

  
 

ONDERTEKENING 

Naam ambtenaar NVWA: 

 

 

Datum: 

 

 

05-11-2018 Handtekening:  
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA  Utrecht  

A.H. en M.N. Westerhof 

Westerlaan 10 

9937 TS  MEEDHUIZEN 
 

Directie Handhaven 

 

Divisie Inspectie 
 

Postbus 43006 

3540 AA Utrecht 

www.nvwa.nl 

 

T 0900-0388 

info@nvwa.nl 

 

Onze referentie 

147282/112708/24298 

Bijlagen 

      

  

Datum 06 november 2018 

 
 

WAARSCHUWING 
 

 

 

Uit inspectie van inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

(NVWA) is gebleken dat niet werd voldaan aan onderstaand(e) wettelijke 

voorschrift(en). 

 

Locatie: 

Westerlaan 10, 9937 TS  MEEDHUIZEN - DELFZIJL   

 

Bevinding(en): 

Bij het ophalen van het door u gemelde kadaver (schaap) is op 28 september 

2018 door Rendac Son geconstateerd dat het aangeboden schaap niet dood was. 

Dit voorval is zowel door Rendac als door de NVWA met u besproken. 

 

Hiervoor is een waarschuwing aangezegd in verband met een overtreding van: 

Artikel 2.1, eerste lid van de Wet dieren, gelet op artikel 2.1, derde lid van de Wet 

dieren en artikel 1.3 van het Besluit houders van dieren. 

 

Overtreder: 

A.H. en M.N. Westerhof 

Westerlaan 10 

9937 TS  MEEDHUIZEN 

 

Uit het bovenstaande blijkt dat u niet voldoet aan een wettelijk voorschrift. 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 strafrechtelijk traject. 
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Wat in deze brief beschreven is, kan betrekking hebben op één of meerdere 
randvoorwaarden in het kader van het Gemeenschappelij k Landbouwbeleid. 
Ind ien van toepassing wordt dit gemeld aan de Rij ksd ienst voor Ondernemend 
Nederland, wat van inv loed kan zijn op de uitbetaling van uw inkomenssteun. 

Dr. ir. F.A. J . van Poelwij k 
Hoofd afdeling NVWA HH I H Afd Dier 

3b 

Directie Handhaven 

Divisie I nspectie 

Datum 
06 november 2018 

Onze referent ie 
147282/ 112708/ 24298 

Pagina 2 van 2 



MTS. Guichelaar 
Hoofdweg 25 
9616 TA SCHARMER 

klantnr: 79005150/79143865 

e.c. meldkamer NVWA mailen naar: info@nvwa .nl 

Datum 
Kenmerk 
Betreft 

Son, 12-12-2018 
2018-18 
Aanbieden niet dode dieren. 

Geachte heer/ mevrouw, 

Bij het ophalen van de door u gemelde kadavers (runderen) is omstreeks 

5 

•~ Rendac 

Rendac Son B.V. 
Kanaaldijk Noord 20 

NL-5691 NM Son 
P.O. Box 9 

NL-5690 AA Son 

T +31(0}9009221 

F +31 (0}499 36 45 80 

rendac.com 

13:25 uur geconstateerd dat het aangeboden rund niet dood was. Het betreft de laadplaats 
aan de Hoofdweg 25 te: Scharmer 

Hierover bent u telefonisch geïnformeerd door onze transportplanning. Zoals u zult begrijpen 
mag het aanbieden van een niet dood dier ter destructie absoluut niet voorkomen. Wij willen 
u dan ook dringend verzoeken om er zorg voor te dragen dat herhaling niet zal optreden. 

Tevens delen wij u mede dat Rendac verplicht is betreffende zaken te registreren en te 
melden bij de NVWA. Een kopie van deze brief is daarom verzonden naar de NVWA. 

Wij hopen u bij deze voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groeten, 

Behandeld door: 

Registered: 170.66.640 

VAT: NL 0079.65.849 .B.Ol 

IBAN: NL28 RABO 0148220207 

Swift: RA80NL2U 

D~RLING 
--~ lNGRfOIENl'i 

' 
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Rapport meldingen levende kadavers 
 
 

ALGEMEEN 

 

KVK 545860030000 Teamleider  

Naam gecontroleerde Melkveebedrijf Guichelaar Naam controleur  

Adres Hoofdweg 25 Naam 2de controleur  

Postcode 9616TA Datum controle 22-01-2019 

Woonplaats SCHARMER Rapportnummer 488/19/0012  

Aanspreekpunt    

BRS    

    

 
 

TOETSINGSASPECT BEVINDING 

MOS meldingsnummer 764554  

Beschrijving Rendac-melding Bij het ophalen van de door u gemelde 

kadavers (runderen)  is omstreeks 13:25 uur 
geconstateerd dat het aangeboden rund niet 
dood was. Het betreft de laadplaats aan de 

 te   

Welke diersoort betreft het? rundvee  

Wat is het aantal dieren dieren dat u hebt 
aangetroffen? 

0  

Onder welke omstandigheden zijn de dieren 
aangetroffen? 

Geen runderen  

Waarom is  het dier levend ter destructie aangeboden? Het rund was ziek en is geschoten en 

verbloed door een handelaar.  

Is de controle aanleiding voor vervolgonderzoek? nee  

Wat is de afdoening van dit onderzoek? waarschuwingsbrief  

Opmerkingen controleur Rund is geschoten en verbloed door  de 
handelaar van melkveehouder. Hij rund was 

vermoedelijk nog niet helemaal dood toen de 
Rendac een half uur later kwam. De 
chauffeur van de Rendac heeft het rund laten 
liggen. De melkveehouder heeft zijn 
handelaar gebeld en toen die een half uur 
later ter plekke was was het rund wel dood. 

Rendac heeft het rund de volgende dag 
opgehaald.  

Opmerkingen gecontroleerde Ik had een dood rund bij de weg liggen om 

opgehaald te worden door Rendac. Dit rund 

was ziek en ik heb mijn handelaar gevraagd 
dit rund te doden om ook opgehaald te 
worden door Rendac. Hij heeft het rund 
geschoten en verbloed. Ik dacht dat het rund 
dood was. Het ademde niet meer naar mijn 

inziens. Ik heb het rund bij de weg gelegd en 
ben daarna weg gegaan.  

De Rendac is nog geen half uur later langs 
gekomen en heeft geconstateerd dat het rund 
niet dood was. Ik heb direct mijn handelaar 

gebeld en die was een half uur later ter 
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TOETSINGSASPECT BEVINDING 

plekke. We constateerden dat het rund toen 

inmiddels wel dood was.  

  
 

ONDERTEKENING 

Naam ambtenaar NVWA: 

 

 

Datum: 

 

 

23-01-2019 Handtekening:  
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA  Utrecht  

Melkveebedrijf Guichelaar 

Hoofdweg 25 

9616 TA  SCHARMER 
 

Directie Handhaven 

 

Divisie Inspectie 
 

Postbus 43006 

3540 AA Utrecht 

www.nvwa.nl 

 

T 0900-0388 

info@nvwa.nl 

 

Onze referentie 

149026/114154/21844 

Bijlagen 

      

  

Datum 24 januari 2019 

 
 

WAARSCHUWING 
 

 

 

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

(NVWA) is gebleken dat niet werd voldaan aan onderstaand(e) wettelijke 

voorschrift(en). 

 

Locatie: 

Hoofdweg 25, 9616 TA SCHARMER - SLOCHTEREN   

 

Overtreder: 

Melkveebedrijf Guichelaar 

Hoofdweg 25 

9616TA SCHARMER 

 

Bevinding(en): 

Op 12 december 2018 is gebleken dat u een levend rund ter destructie heeft 

aangeboden aan Rendac Son B.V. 

 

Hiervoor is op 22 janauri 2019 een waarschuwing aangezegd in verband met: 

Artikel 2.1, eerste lid van de Wet dieren, gelet op artikel 2.1, derde lid van de Wet 

dieren en artikel 1.3 van het Besluit houders van dieren. 

 

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

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 strafrechtelijk traject. 

5b



Wat in deze brief beschreven is, kan betrekking hebben op één of meerdere 
randvoorwaarden in het kader van het Gemeenschappelij k Landbouwbeleid. 
Ind ien van toepassing wordt dit gemeld aan de Rij ksd ienst voor Ondernemend 
Nederland, wat van inv loed kan zijn op de uitbetaling van uw inkomenssteun. 

Namens de Nederlandse Voedsel- en Warenaut oriteit, 

Dr. ir. F.A. J . van Poelwij k 
Hoofd afdeling NVWA HH I H Afd Dier 
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Directie Handhaven 

Divisie I nspectie 

Datum 
24 j an uari 2019 

Onze referent ie 
149026/ 11415 4/ 218 44 
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Dambroek 3 
7223 DT Baak 

Klantnr: 

e.c. meldkamer NVWA mailen naar: info@nvwa.nl 

Datum 
Kenmerk 
Betreft 

Son, 07-02-2019 -Aanbieden niet dode dieren. 

Geachte heer/ mevrouw, 

6 

•~ Rendac 

Rendac Son B.V. 
Kanaaldijk Noord 20 

NL-5691 NM Son 

P.O. Box9 

NL -5690 AA Son 

T +31 (0)900 9221 

F +31 (0)499 36 45 80 

rendac.com 

Bij het ophalen van de door u gemelde kadavers (runderen) is omstreeks 
16:24 uur geconstateerd dat het aangeboden rund niet dood was. Het betreft de laadplaats 
aan de· Dambroek 3 (7223 DT) te Braak. 

Hierover bent u telefonisch geïnformeerd door onze transportplanning. Zoals u zult begrijpen 
mag het aanbieden van een niet dood dier ter destructie absoluut niet voorkomen. Wij willen 
u dan ook dringend verzoeken om er zorg voor te dragen dat herhaling niet zal optreden. 

Tevens delen wij u mede dat Rendac verplicht is betreffende zaken te registreren en te 
melden bij de NVWA. Een kopie van deze brief is daarom verzonden naar de NVWA. 

Wij hopen u bij deze voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groeten, 

Behandeld door 

Registered: 170.66.640 

VAT: NL 0079.65.849.B.01 

IBAN: NL28 RABO 0148220207 

Swift: RABONL2U 
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Rapport meldingen levende kadavers 
 
 

ALGEMEEN 

 

KVK 092169260000 Teamleider  

Naam gecontroleerde Maatschap H.Th.M. & 

M.J.G. & R.A.J.Logtenberg 
Naam controleur  

Adres Dambroek 3 Naam 2de controleur  

Postcode 7223DT Datum controle 11-02-2019 

Woonplaats BAAK Rapportnummer 332/19/0034  

Aanspreekpunt    

BRS    

    

 
 

TOETSINGSASPECT BEVINDING 

MOS meldingsnummer 776352.00  

Beschrijving Rendac-melding aangeboden rund was niet dood  

Welke diersoort betreft het? rundvee  

Wat is het aantal dieren dieren dat u hebt 
aangetroffen? 

0  

Onder welke omstandigheden zijn de dieren 
aangetroffen? 

nvt  

Waarom is  het dier levend ter destructie aangeboden? Houder gaf aan dat het rund ter aanbieding 
dood was.  

Is de controle aanleiding voor vervolgonderzoek? nee  

Wat is de afdoening van dit onderzoek? akkoord  

Opmerkingen controleur Houder gaf aan dat het rund bij het 
aanbieden dood was.  

Opmerkingen gecontroleerde Het rund was zwak door Para en liet urine en 
mest lopen bij het verplaatsen naar 
kadaverplaats en was zeker dood. Ik zag bij 
de afleverplaats van kadaver een papier, 
neergelegd waarschijnlijk door de chauffeur 

van de rendac, met de mededeling dat het 
rund zou hebben geleefd ter aanbieding. 

Ik zag dat het rund er nog lag en ook toen 
heb ik geconstateerd dat het rund dood was.  

  
 

ONDERTEKENING 

Naam ambtenaar NVWA: 

 

 

Datum: 

 

 

08-03-2019 Handtekening:  
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H.J.E. Claessens 
Klompenstraat 8 
6251 NE Eckelrade 

Klantn r: 79024779 / 79106224 

e.c. meldkamer NVWA mailen naar: info@nvwa.nl 

Datum 
Kenmerk 
Betreft 

Son, 12-02-2019 
2019-02 
Aanbieden niet dode dieren. 

Geachte heer/ mevrouw, 

7 

•~ Rendac 

Rendac Son B.V. 

Kanaaldilk Noord 20 
NL-5691 NM Son 

P.O. Box 9 
NL-5690 AA Son 

T +31 (0)900 9221 
F +31 (0)499 36 45 80 

rendac.com 

Bij het ophalen van de door u gemelde kadavers (schaap) is omstreeks 
09:00 uur geconstateerd dat het aangeboden schaap niet dood was. Het betreft de 
laadplaats aan de klompenstraat 8 (6251 NE) te Eckelrade. 

Hierover bent u telefonisch geïnformeerd door onze transportplanning. Zoals u zult begrijpen 
mag het aanbieden van een niet dood dier ter destructie absoluut niet voorkomen. Wij willen 
u dan ook dringend verzoeken om er zorg voor te dragen dat herhaling niet zal optreden. 

Tevens delen wij u mede dat Rendac verplicht is betreffende zaken te registreren en te 
melden bij de NVWA. Een kopie van deze brief is daarom verzonden naar de NVWA. 

Wij hopen u bij deze voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groeten, 

Directie Rendac Son 

Behandeld door: 

Registered: 170.66.640 
VAT: NL 0079.65.849.B.01 

IBAN: NL28 RABO 0 14B220207 
Swift: RABONL2U 
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Rapport meldingen levende kadavers 
 
 

ALGEMEEN 

 

BSN  Teamleider  

Naam gecontroleerde Claessens, HJE Naam controleur  

Adres Klompenstraat 8 Naam 2de controleur  

Postcode 6251NE Datum controle 14-02-2019 

Woonplaats ECKELRADE Rapportnummer 590/19/0016  

Aanspreekpunt HJE Claessen   

BRS    

    

 
 

TOETSINGSASPECT BEVINDING 

MOS meldingsnummer 777185  

Beschrijving Rendac-melding 1 levend schaap ter destructie aangeboden  

Welke diersoort betreft het? schaap/geit  

Wat is het aantal dieren dieren dat u hebt 
aangetroffen? 

1  

Onder welke omstandigheden zijn de dieren 
aangetroffen? 

Ziek. Liggend weinig beweging  

Waarom is  het dier levend ter destructie aangeboden? Het schaap bewoog niet meer en was in onze 
ogen dood, hierop hebben wij hem ter 
destructie aangeboden. De persoon van de 

destructor heeft ons gemeld, dat het schaap 

nog bewoog. Hierop hebben wij direct de 
dierenarts gebeld.  

Is de controle aanleiding voor vervolgonderzoek? nee  

Wat is de afdoening van dit onderzoek? overige, toelichten bij opmerking controleur  

Opmerkingen controleur Ik zag 1 schaap/lam. Ik zag dat hij in vers 
stro lag. Ik zag dat hij nog met de poten 

bewoog. Ik zag dat de nek naar achteren lag. 
Het lam had nummer  Hij was 
duidelijk ziek. 

Ik heb contact gehad met de assistent van 
Dierenarts , deze verklaarde 

dat de dierenarts 2 keer aan de deur is 
geweest, maar niemand heeft aangetroffen. 

 verklaarde dat zij de hele 
dag thuis was geweest en geen bel gehoord 
heeft en geen geklop. 

Vandaag 14-2-2019 is dierenarts  
 geweest een vervangend 

dierenarts en deze heeft het schaap 
geuthaniseerd. Hij verklaarde ook dat het 
schaap iets van tetanus had waardoor het 
mogelijk is dat het lam voor dood werd 

aangezien. 

  

Opmerkingen gecontroleerde De moeder van de zoon verklaarde dat het 

schaap niet meer bewoog en dat de zoon in 
de veronderstelling was dat het schaap dood 

7a
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TOETSINGSASPECT BEVINDING 

was. Hierop hebben zij RENDAC gebeld en 

het schaap voor destructie te laten ophalen. 

Rendac heeft ons medegedeeld dat het 
schaap nog leefde en dat zij het niet hebben 
opgehaald. Hierop zijn wij direct naar het 
schaap gegaan en zagen wij dat hij nog leefd 
. Wij begrijpen er niets van. Wij hebben 

dierenarts  gebeld om naar 
het schaap te laten kijken. Hij is ook geweest 
maar dacht dat er niemand aanwezig was. 
Vandaag is het er weer een dierenarts 
bijgeweest en laat het schaap inslapen.  

  
 

ONDERTEKENING 

Naam ambtenaar NVWA: 

 

 

Datum: 

 

 

14-02-2019 Handtekening:  
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Klantnr: 

e.c. meldkamer NVWA mailen naar: jnfo@nvwa .nl 

Datum 
Kenmerk 
Betreft 

Son, 04-03-2019 -Aanbieden niet dode dieren. 

Geachte heer / mevrouw, 

Bij het ophalen van de door u gemelde kadavers (kalf) is omstreeks 

8 

•~ Rendac 

Rendac Son B.V. 
Kanaaldijk Noord 20 

NL-5691 NM Son 

P.O. Box9 

NL-5690 AA Son 

T +31 (0)900 9221 

F +31 (0)499 36 45 80 

rendac.com 

11 :45 an~iet dood was. Het betreft de laadplaats 
aan de ~~ 

,- .. ,. -- .... - -

Hierover bent u telefonisch geïnformeerd door onze transportplanning. Zoals u zult begrijpen 
mag het aanbieden van een niet dood dier ter destructie absoluut niet voorkomen. Wij willen 
u dan ook dringend verzoeken om er zorg voor te dragen dat herhaling niet zal optreden. 

Tevens delen wij u mede dat Rendac verplicht is betreffende zaken te registreren en te 
melden.bij de NVWA. Een kopie van deze brief is daarom verzonden naar de NVWA. 

Wij hopen u bij deze voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groeten, 

Behandeld door: 

Registered: 170.66.640 

VAT: NL 0079.65.849.8.01 

IBAN: NL28 RABO 0148220207 

Swift: RABONL2U 

D~RLING 
~ INGRFOIE'NTS 
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Rapport meldingen levende kadavers 
 
 

ALGEMEEN 

 

KVK Teamleider  

Naam gecontroleerde Naam controleur  

Adres Naam 2de controleur  

Postcode Datum controle 08-03-2019 

Woonplaats Rapportnummer 121/19/0036  

Aanspreekpunt   

BRS   

    

 
 

TOETSINGSASPECT BEVINDING 

MOS meldingsnummer 781325  

Beschrijving Rendac-melding Bij het ophalen van een gemeld kadaver 
(kalf) is geconstateerd dat het aangeboden 
kalf niet dood was.  

Welke diersoort betreft het? rundvee  

Wat is het aantal dieren dieren dat u hebt 
aangetroffen? 

1  

Onder welke omstandigheden zijn de dieren 
aangetroffen? 

Het desbetreffende dier was al afgevoerd.  

Waarom is  het dier levend ter destructie aangeboden? Het desbetreffende kalf had volgende de 

veehouder een hersenvliesontsteking. De 
veehouder was in de veronderstelling dat het 
dier dood was.  

Is de controle aanleiding voor vervolgonderzoek? nee  

Wat is de afdoening van dit onderzoek? proces-verbaal  

Opmerkingen controleur --  

Opmerkingen gecontroleerde Het kalf met het werknummer  is 

geboren op 21-02-2019. Het kalf had een 
hersenvliesontsteking. Dit wordt een 
zogenaamde sterrenkijker genoemd. Circa 8 
dagen later dacht een melker op bedrijf dat 
het kalf dood was. Deze melker was op ons 
bedrijf, omdat ik een dag in Amsterdam was. 
Mijn vader was ziek en was daardoor ook niet 

aanwezig. Deze melker constateerde dat het 

kalf dood was. Ik heb het kalf aangemeld bij 
de Rendac. Het kalf is €s avonds in de 
Rendac bak gelegd. De Rendac kwam de 
volgende dag. De chauffeur van de Rendac 
heeft geconstateerd dat het kalf niet dood 

was. Hij heeft dat vervolgens gemeld bij de 
Rendac. De Rendac heeft mij vervolgens 
gebeld. Ik heb toen de dierenarts gebeld. 
Deze heeft het kalf in laten slapen. De melker 
op ons bedrijf die het kalf bij de Rendac heeft 
aangeboden is .  

8a
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ONDERTEKENING 

Naam ambtenaar NVWA: 

 

 

Datum: 

 

 

22-03-2019 Handtekening:  
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Pro Justitia 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
i\liniscerie van Landbouw, 
Nawuren Voedse/kwaliceic 

Besproken met: 

Ruimte bestemd voor het parket 

Parketnummer: 

Onze referentie: 150192/115271/6026075/2 

Dit proces-verbaal is bestemd voor de Officier van Justitie bij het Functioneel 
Parket te Zwolle, Arrondissement Noord-Nederland. 

1) verdachte: 
Naam bedrijf: 

Rechtsvorm: 
Vestigingsadres: 
Postcode en vestigingsplaats: 
Gemeente van vestiging 
KVK: 

Datum eerste verhoor: 
Datum laatste verhoor: 

Overtreding van: 

08 maart 2019 
08 maart 2019 

Artikel 2.1, eerste lid van de Wet dieren, Gelet 
op artikel 2.1, derde lid van de Wet dieren en 
artikel 1.3 van het Besluit houders van dieren. 

Korte omschrijving van het feit: Het mishandelen (ontdoen) van een dier door 
het levend ter destructie aan te bieden blJ de 
Rendac. 

Gepleegd binnen de gemeente: 
Pleegdat um: 03 maart 2019 

2) Verdachte: 
BSN: 
Naam: 
Voornamen: 
Geboortedatum: 
Geboorteplaats: 
Geboorteland: 
Nationaliteit: 
Woonadres: 
Postcode en Woonplaats: 
Woongemeente : 
Land: 

Datum eerste verhoor: 
Datum laatste verhoor: 

08 maart 2019 
08 maart 2019 
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Overtreding van: Artikel 2.1, eerste lid van de Wet dieren, Gelet 
op artikel 2. 1, derde lid van de Wet dieren en 
artikel 1.3 van het Besluit houders van dieren. 

Korte omschrijving van het feit: Het mishandelen (ontdoen) van een dier door 
het levend ter destructie aan te bieden bij de 
Rendac. 

3) Verdachte: 
BSN: 
Naam: 
Voornamen: 
Geboortedatum: 
Geboorteplaàts: 
Geboorteland: 
Nationaliteit: 
Woonadres: 
Postcode en Woonplaats: 
Woongemeente: 
Land: 

Datum eerste verhoor: 
Datum laatste verhoor: 

Overtreding van : 

08 maart 2019 
08 maart 2019 

Artikel 2. 1, eerste lid van de Wet dieren, Gelet 
op artikel 2. 1, derde lid van de Wet dieren en 
artikel 1.3 van het Besluit houders van dieren. 

Korte omschrijving van het feit: Het mishandelen (ontdoen) van een dier door 
het levend ter destruct ie aan te bieden bij de 
Rendac. 

Gepleegd binnen de gemeente: Groningen 
Pleegdatum: 03 maart 2019 

Datum sluiting proces-verbaal : 21 maart 2019 
Bijlage(n): 6 

Onze referentie 
150192/ 115271/6026075/ 2 
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PROCES-VERBAAL 

ambtenaar van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
(NVWA), tevens buitengewoon opsporingsambtenaren bij akte van beëdiging nr 
6026075/2 geldig tot 01 januari 2023, domein II Milieu, welzijn en 
infrastructuur, verklaart u het volgende: 

Aanleiding: 
Op vrijdag ~ 19 ontving ik, verbalisant- ia mijn 
teamleider~ en melding aangetroffen niet dood dier. 
Bij deze melding was een brief afkomstig van de Rendac gevoegd. In deze brief 
zag ik o.a. het volgende vermeld staan: 

• 

e.c. meldkamer NVWA 

Datum : Son, 04-03-2019 
Kenmerk : -
Betreft : Aanbieden niet dode dieren 

Geachte heer / mevrouw, 

Bij het ophalen van de door u gemelde kadavers (kalf) is omstreeks 11.45 uur 
geconstateerd dat h ood was. Het betreft de 
laadplaats aan de 

Hierover ben u telefonisch geinformeerd door onze t r ansportplanning. Zoals u 
zult begrijpen mag het aanbieden van een dood dier ter destructie absoluut 
niet voorkomen. Wij willen u dan ook dringend verzoeken om er zorg voor te 
dragen dat herhaling niet zal optreden. 

Tevens delen wij u mede dat Rendac verplicht is betreffende zaken te 
registreren en te melden bij de NVWA. 

Bijlage -1- De brief van Rendac is als bijlage -1- bij dit proces-verbaal gevoegd. 

Opmerking verbalisant: 
In de voornoemde brief staat het adres 
vermeld. Vermoedelijk heeft Rendac een t y 
vermelden i.p.v. de werkelijke woonplaats 

Naar aanleiding van voornoemde melding bevond ik, verbalisan 

- • - . 1 • 

Onze referentie 
150192/115271/6026075/2 
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Hier sprak ik met een persoon die zich voorstelde als 
hierna te noemen 
Ik maakte mijn naam en mijn functie bekend, deelde het doel van mijn komst 
mede en legitimee~psporingsambtenaar van de NVWA. 
Vervolgens deelde--mij mede dat het bij hem bekend was dat er door 
de Rendac was vastgesteld dat er een kalf was aangeboden dat nog in leven was. 

- nodigde mij vervolgens uit in een kantoorruimte behorende bij het 
melkveebedrijf van d 
Vervolgens toonde mij op een computerscherm de gegevens van het 
desbetreffende rund uit een managementprogramma. 

Ik zag de volgende gegevens op het computerscherm vermeld staan: 
• Koekaart 

Geboortedatum 
Leeftijd in dagen 
Aanvoerdatum 
Afvoerdatum 

21- 02-2019 
8 dgn 
21 -02-2019 
01-03-2019 

Ik heb van de gegevens zoals vermeld op het computell'scherm een foto 
genomen. Deze foto is gemaakt met een digitale camera. De foto is niet 
bewerkt. 

Bijlage -2- Deze foto is als bijlage -2- bij dit proces-verbaal gevoegd. 

Ik verbalisant, heb - die later volledig bleek te zijn 

Verdachte 2: -- ----------------------

Verdachte 

noemen 
gesteld 

visitebrief toegezonden. 

Op de door verdachte 
het volgende vermeld staan: 

• 

Onderwerp: visiteformulier 

emeente 

gemeente - hierna te 
rmoedelijke overtreding in kennis 
reces-verbaal aangezegd. 

aagd medegedeeld dat het kalf met 
door een dierenarts. Op mijn 
per e-mail de bijbehorende 

per e-mail verzonden visitebrief zag ik o.a. 

Onze referentie 
150192/115271/6026075/2 
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04-03-2019 

Datum: 04-03-2019, 17:24 - 17:24 
Dierenarts: 
Bezoekadres : 

Algemene informatie 
Reden - euthanasie 

Bijlage -3- De visitebrief is als bijlage -3- bij dit proces-verbaal gevoegd 

Verhoor verdachten 
Op vrijdag 8 maart 2019 
verbalisant 
de 

omstreeks 14.55 uur, omstreeks 12.15 uur bevond ik, 
mij in de kantoorruimte van het melkveebedrijf van de 

Ik sprak hier met verdachte Ik deelde verdachte 
-...tnede dat hij sprekend namens zichzelf en namens de maatschap 
__,iet tot antwoorden verplicht was, dat hij recht heeft om voorafgaand 
aan zijn verhoor een advocaat te raadplegen, en dat hij recht he~ 
aanwezigheid van een advocaat tijdens zijn verhoor. Verdachte -
deed afstand van zijn recht op consultatiebijstand en van zijn recht op 
verhoorbijstand. 

Vervolgens verklaarde verdachte het volgende: 

"Het kalf met het werknummer" is geboren op 21-02-2019. Het kalf had 
een hersenvliesontsteking. Dit wordt een zogenaamde sterrenkijker genoemd. 
Circa 8 dagen later dacht een melker op bedrijf dat het kalf dood was. Deze 
melker was op ons bedrijf, omdat ik een dag in Amsterdam was. Mijn vader 
was ziek en was daardoor ook niet aanwezig. Deze melker constateerde dat 
het kalf dood was. Ik heb het kalf aangemeld bij de Rendac. Het kalf is 's 
avonds in de Rendac bak gelegd. De Rendac kwam de volgende dag. De 
chauffeur van de Rendac heeft geconstateerd dat het kalf niet dood was. Hij 
heeft dat vervolgens gemeld bij de Rendac. De Rendac heeft mij vervolgens 
gebeld. Ik heb toen de dierenarts gebeld. Deze heeft het kalf in laten slapen. 
Samen met mijn vader mijn moeder en 

- vorm ik een maatschap. Binnen de maatschap verricht ik alle 
voorkomende werkzaamheden. Namens de maatschap mag ik een verklaring 
afleggen. De melker op ons b~ kalf bij de Rendac heeft aangeboden 
is telefoon --Er was geen opzet in het spel. Wij 
hebben naar eer en geweten gehandeld. Ik heb er moeite mee dat wij nu een 
proces-verbaal krijgen" 

Nadat ik, verba lisant de uitgewerkte verklaring aan verdachte -
llllllllllllllieb laten doorlezen, verklaarde hij hierbij te volharden, waarna hij 
zijn verklaring op donderdag 8 maart 2019 ondertekende. 

Bijlage -4- De ondertekende verklaring van het verhoor van verdachte 
bijlage -4- bij dit proces-verbaal gevoegd. 

is als 

Op vr ijdag 8 maart 2019, omstreeks 15.10 uur, heb ik, verbalisant -
- telefonisch contact o enomen met d.m.v. het 
telefoonnummer Ik sprak vervolgens met een persoon die zich 
voorstelde als hierna te noemen verdachte 

Onze referentie 
150192/115271/6026075/2 
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Onze ref erentie 
Ik heb verdachte medegedeeld waarom ik hem wilde spreken. 150192/115271/6026075/2 
Desgevraagd heeft verdachte mij medegedeeld dat hij het geen 
probleem vond om telefonisch te worden gehoord. 
Ik deelde verdachte mede dat hij niet tot antwoorden verplicht 
was, dat hij eventueel recht heeft om voorafgaand aan zijn verhoor een advocaat 
te raadplegen, en dat hij recht heeft op de aanwezigheid van een advocaat 
tijdens zijn verhoor. Verdachte ~ eed afstand van zijn recht op 
consultatiebijstand en van zijn recht op verhoorbijstand . 

Vervolgens verklaarde verdachte het volgende: 

"Ik melk af en toe als ZZP-er op het bedrijf van de 
te - Ik dacht dat het desbetreffende kalf dood was. Zo 

z · · · f verstand van vee. --
mdat ik dacht dat h~ 

oo was, e , e 11 e en ac a ge eg . het kalf niet aangemeld bij 
de Rendac. Ik voelde bij het kalf geen hartslag, ademhaling en beweging. Er 
was geen opzet in het spel. Ik baal ervan dat het gebeurd is." 

Ik, verbalisant ~ heb ik bij de Rendac een overzicht van de in het 
jaar 2019 vanaf het bedrijf van de opgehaalde kadavers. 
Op dit overzicht zag ik o.a . het volgende vermeld staan: 

• Ophaaloverzicht Kadavers en Vaten-materiaal 

Klant nummer: 
Naam: 
Adres: 
Postcode en woonplaats: 

Ophaal
Datum 

04-03-2019 
05-03-2019 

Diercode / Soort 

Stopkosten nulstop 
Kalf"': 1 jaar 

Gemeld 
oornummer 

Bijlage -5- Het Ophaaloverzicht van de Rendac is als bijlage -5- bij dit proces-verbaal 
gevoegd. 

Afsluiting proces-verbaal 
De door verdachten opgegeven identiteitsgegevens zijn geverifieerd aan de hand 
van de gegevens zoals vermeld in de Gemeentelijke Basis Administratie van de 
betreffende gemeente van inwoning en conform bevonden. 

Het uittreksel van inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van 
Bijlage -6- Koophandel van de is als bijlage -6- bij dit proces-verbaal 

gevoegd. 
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Uitzonderingsbepalingen zijn niet van toepassing. 

Wij hebben dit proces-verbaal naar waarheid opgemaakt, gedagtekend, 
ondertekend en geslot en op 21 maart 2019. 

Op ambtsbelofte, 

Bijlagen: 

Bijlage -!
Bij lage -2-

Bij lage -3-
Bij lage -4- · 
Bij lage - 5-
Bij lage -6-

Brief m.b.t. melding van de Rendac 
foto ~ tprogramma m.b.t. het rund met de ID
code ~ 
visitebrief van de dierenarts 
verklaring verdachte 
Ophaaloverzicht van de Rendac 
Uittreksel KVK 

Onze referent ie 
150192/115271/6026075/2 
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01 - Persoon 
0110 A-nummer 
0120 BSN 
0210 Voornamen 
0240 Geslachtsnaam 
03 10 Geboortedatum 
0320 Geboorteplaats 
0330 Geboorteland 
0410 Geslachtsaanduiding 
6110 Aanduiding naamgebruik 

04 - Natlonalltelt 
0510 Nationaliteit 

07 - Inschrijving 
7010 Indicatie geheim 

08 - VerbllJfsplaats 
0910 Gemeente van inschrijving 
1010 Functie adres 
1020 Gemeentedeel 
1030 Datum aanvang adreshouding 
1110 Straatnaam 
1120 Huisnummer 
1130 Huisletter 
1160 Postcode 
1170 Woonplaatsnaam 

[ 15·03·2019 18:20 ] 

Eigen naam (E) 

Geen beperking (0) 

( 2 / 2 J 
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01 - Persoon 
0110 A-nummer 
0120 BSN 
0210 Voornamen 
0240 Geslachtsnaam 
0310 Geboortedatum 
0320 Geboorteplaats 
0330 Geboorteland 
0410 Geslachtsaanduiding 
6110 Aanduiding naamgebruik 

04 - Nationaliteit 
0510 Nationaliteit 

07 - Inschrijving 
7010 Indicatie geheim 

08 - Verblijfsplaats 
0910 Gemeente van inschrijving 
1010 Functie adres 
1020 Gemeentedeel 
1030 Datum aanvang adreshouding 
1110 Straatnaam 
1120 Huisnummer 
1160 Postcode 
1170 Woonplaatsnaam 

( lS-03-2019 18:23 ) 

Eigen naam (E) 

Geen beperking (0) 

( 2/2] 
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Klantnr: 

e.c. meldkamer NVWA mailen naar: info@nvwa.nl 

Datum 
Kenmerk 
Betreft 

liilli1°19 

Aanbieden niet dode dieren. 

Geachte heer/ mevrouw, 

Bij het ophalen van de cloor u gemelde kadavers (kalf) is omstreeks 

Bijlage 1 
proces-verbaal 115271 

•~ Rendac 

Rendac Son 8. V. 
Kanaaldijk Noord 20 

NL-5691 NM Son 
P.O. Box9 

NL-5690 AA Son 

T +31(0}9009221 
F +31 (0)499 36 45 80 

rendac.com 

11 :45 u~ an~ dood was. Het betreft de laadplaats 
aan de~~~ 

Hierover bent u telefonisch geïnformeerd door onze transportplanning. Zoals u zult begrijpen 
mag het aanbieden van een niet dood dier ter destructie absoluut niet voorkomen. Wij willen 
u dan ook dringend verzoeken om er zorg voor te dragen dat herhaling niet zal optreden. 

Tevens delen wij u mede dat Rendac verplicht is betreffende zaken te registreren en te 
melden_bij de NVWA. Een kopie van deze brief is daarom verzonden naar de NVWA. 

Wij hopen u bij deze voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groeten, 

Behandeld door: 

Registered: 170.66.6Li0 
VAT: NL 0079.65.849.B.01 

IBAN: NL2B RAB0 0148220207 

Swlft: RABONL2U 
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onderwerp: visiteformulier 2019-01907 

Datum: 04-03-2019, 17:24 - 17:24 

Dierenarts: 

Bezoekadres: 

Algemene informatie 

Reden 

bezoek/anamnese: 

Bevindingen: 

Advies: 

ubn 

Kalf euthanasie 

naam: 4 Runderen melk 0-56 dagen 

doeldier: runderen melk tot 56 dagen 

Reden 

bezoek/anamnese: 

Bevindingen: 

Advies: 

Opmerkingen: 

Producten: 

Kalf 3109 euthanasie 

1.0 Kalf euthanasie 

15.0 Euthasol 50% LBH per ml (uit 250ml fles) 

b ijlage 3 
proces-verbaal 11 5271 

4-03-2019 
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8bAfdruk datum en tijd 15-03·19, 17:31 :09 

bijlage 5 
proces-verbaal 

OPHAALOVERZICHT Kadavers en Vaten-Materiaal 115271 

Klant nummer: 

Naam: 

Adres: 

Postcode Woonplaats: 

Laad- ~haal-
plaats atum 

01 02-01-19 
01 04-01-19 
01 04-01-19 
01 28-01-19 
01 07-02-19 
01 11-02-19 
01 14-02-19 
01 19_-02-19 
01 27-02-19 
01 04-03-19 
01 05-03-19 
01 05-03-19 
01 13-03-19 

Totaal 

Diercode / Soort 

Kalf< 1 Jaar 
Kalf< 1 Jaar 
NuKa 
NuKa 
NuKa 
NuKa 
NuKa 
NuKa 
Rund> 1 Jaar 
Stopkosten nulstop 
Kalf< 1 Jaar 
NuKa 
Kalf< 1 Jaar 

Kalf< 1 Jaar 
NuKa 
Rund> 1 Jaar 
Stopkosten nulstop 

Dit overzicht heeft betrekking op de periode 01-01-19 Urn 15-03-19 

BL = VAT 
KC = KantelContainer 
KB = Koell<elderBal< 

Gemelde- O~gehaalde• Opgehaalde vaten/ 
kadavers adavers bakken 

1 
0 

12 13 

4 4 

7 7 

Rendac Son B.V. - Kanaaldijk Noord 20 • 5691 NM SON EN BREUGEL 

Gemeld
oornummer 

Geb. 
datum 

27-12-18 

06-11-18 

22-03-17 

23-01-19 

1 / 1 



l!llweg12 
7224 NE Rha 

kla ntnr: 79043959/79135698 

e.c. meldkamer NVWA mailen naar: jnfo@nvwa.nl 

Datum 
Kenmerk 
Betreft Aanbieden niet dode dieren. 

Geachte heer/ mevrouw, 

Bij het ophalen van de door u gemelde kadavers (Biggen) is omstreeks 

11 

•~ Rendac 

Rendac Son B.V. 
Kanaaldijk Noord 20 

NL-5691 NM Son 

P.O. Box 9 

NL-5690 AA Son 

T +31(0)9009221 

F +31(0)499 36 4 5 80 

rendac.com 

10:43 uur geconstateerd dat het aangeboden big niet dood was . Het betreft de laadplaats 
aan de Prinsenmaatweg 12 te: Rha 

Hierover bent u telefonisch geïnformeerd door onze transportplanning. Zoals u zult begrijpen 
mag het aanbieden van een niet dood dier ter destructie absoluut niet voorkomen. Wij willen 
u dan ook dringend verzoeken om er zorg voor te dragen dat herhaling niet zal optreden. 

Tevens delen wij u mede dat Rendac verplicht is betreffende zaken te registreren en te 
melden bij de NVWA. Een kopie van deze brief is daarom verzonden naar de NVWA. 

Wij hopen u bij deze voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groeten, 

Directie Rendac Son 

Behandeld door: 

Registered: 170.66.640 

VAT: NL 0079.6 5.849.B.Ol 

IBAN: NL28 RABO 0148220207 

Swift: RABONL2U 

DhRLING 
' " INGIHOIENTS 



 

AID 793 Rapport meldingen levende kadavers  versie 1.0 

 

 

 

 
 

Rapport meldingen levende kadavers 
 
 

ALGEMEEN 

 

KVK 080441600000 Teamleider  

Naam gecontroleerde Firma Wassink-

Kerseboom 
Naam controleur  

Adres Prinsenmaatweg 12 Naam 2de controleur  

Postcode 7224NE Datum controle 22-07-2019 

Woonplaats RHA Rapportnummer 597/19/0020  

Aanspreekpunt Wassink   

BRS    

    

 
 

TOETSINGSASPECT BEVINDING 

MOS meldingsnummer 806442  

Beschrijving Rendac-melding Aangeboden big/kadaver niet dood  

Welke diersoort betreft het? varken  

Wat is het aantal dieren dieren dat u hebt 
aangetroffen? 

1  

Onder welke omstandigheden zijn de dieren 
aangetroffen? 

Normale omstandigheden  

Waarom is  het dier levend ter destructie aangeboden? Veehouder dacht dat het dier dood was  

Is de controle aanleiding voor vervolgonderzoek? nee  

Wat is de afdoening van dit onderzoek? waarschuwingsbrief  

Opmerkingen controleur Geen  

Opmerkingen gecontroleerde Dacht dat het dier dood was, na telefoontje 

van Rendac heb ik de ton weer opgehaald, 
het big was toen dood  

  

 

ONDERTEKENING 

Naam ambtenaar NVWA: 

 

 

Datum: 

 

 

05-08-2019 Handtekening:  
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> Retouradres Postbus 43006 3 540 AA Utrecht 

Firma Wassink-Kerseboom 
Prinsenmaatweg 12 
7224 NE RHA 

Datum OS augustus 2019 

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

WAARSCHUWING 

Uit inspectie van een inspecteur van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
is gebleken dat niet werd voldaan aan onderstaand(e) wettelijke voorschrift(en). 

Locatie: 
Prinsenmaatweg 12, 7224 NE RHA - BRONCKHORST 

Bevinding(en) : 
Op 17 ju li 2019 is gebleken dat u een big, dat niet dood was, aan de Rendac ter 
destructie heeft aangeboden. 
Hiervoor is een waarschuwing aangezegd in verband met; 
Vo. EG nr 1099/ 2009 (art.3) Bescherming van dieren bij het doden, 
in samenhang met Regeling doden van dieren 2012 (art.3) . 

Overtreder : 
Firma Wassink-Kerseboom 
Prinsenmaatweg 12 
7224 NE RHA 

Uit het bovenstaande blijkt dat u niet voldoet aan een wettelijk voorschrift. 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 strafrechtelijk t raj ect. 

Wat in deze brief beschreven is, kan bet rekking hebben op één of meerdere 
randvoorwaarden in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. 
Indien van toepassing wordt dit gemeld aan de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland, wat van invloed kan zij n op de uitbeta ling van uw inkomenssteun. 
Namens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, 

mr. J.H.P. Kant 
Hoofd afdeling NVWA HH I H Afd Dier 

11 b 

Di rectie Handhaven 

Div isie Inspectie 

Postbus 43006 
3 540 AA Utrecht 
www.nvwa.nl 

T 0900-0388 
info@nvwa.nl 

Onze referentie 
153325/117836/ 2 2036 

Bij lagen 

Pagina 1 van 1 



 
 
 
 
 
 

 
Coevorderstraatweg 62 
7911 TA  NIEUWEROORD 
 
 
klantnr: 79041255 
 
 
c.c. meldkamer NVWA  mailen naar: info@nvwa.nl 
 
 
Datum :  Son, 27-08-2020 
Kenmerk :  2020-08 
Betreft :  Aanbieden niet dode dieren. 
 
 
 
Geachte heer / mevrouw, 
 
 
Bij het ophalen van de door u gemelde kadavers (varkens) is omstreeks  
08:14 uur geconstateerd dat er 1 aangeboden varken niet dood was. Het betreft de 
laadplaats aan de Coevorderstraatweg 62, 7911 TA  Nieuweroord. 
 
Hierover bent u telefonisch geïnformeerd door onze transportplanning. Zoals u zult begrijpen 
mag het aanbieden van een niet dood dier ter destructie absoluut niet voorkomen. Wij willen 
u dan ook dringend verzoeken om er zorg voor te dragen dat herhaling niet zal optreden. 
 
Tevens delen wij u mede dat Rendac verplicht is betreffende zaken te registreren en te 
melden bij de NVWA. Een kopie van deze brief is daarom verzonden naar de NVWA. 
 
Wij hopen u bij deze voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Rendac Son B.V. 
 
 
 
 
Directie Rendac Son 
 
 
 
 
Behandeld door:

12



 

AID 790 Rapport meldingen dierlijke bijproducten  versie 1.0 

 

 

 

 
 

Rapport meldingen dierlijke bijproducten 
 
 

ALGEMEEN 

 

KVK 011742160000 Teamleider  

Naam gecontroleerde Maatschap Klomp Naam controleur  

Adres Coevorderstraatweg 62 Naam 2de controleur  

Postcode 7911TA Datum controle 10-09-2020 

Woonplaats NIEUWEROORD Rapportnummer 597/20/0052  

Aanspreekpunt Klomp   

BRS    

    

 
 

TOETSINGSASPECT BEVINDING 

Zijn de locatiegegevens van de melding gelijk aan de 

NAW-gegevens? 
ja  

Meldingsnummer MOS 884242  

Is de melding aanleiding voor nader onderzoek? nee  

Wat is de reden om geen nader onderzoek uit te 
voeren? 

nvt, varken was geëuthaniseerd door DA!  

Wat is de afdoening van dit onderzoek? waarschuwingsbrief  

Opmerkingen controleur geen  

  
 

ONDERTEKENING 

Naam ambtenaar NVWA: 

 

 

Datum: 

 

 

10-09-2020 Handtekening:  
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Maatschap Klomp 
Coevorderstraatweg 62 
7911 TA NIEUWEROORD 

Datum 14 september 2020 

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

WAARSCHUWING 

Uit inspectie van inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenaut oriteit 
(NVWA) is gebleken dat niet werd voldaan aan onderstaand(e) wettelijke 
voorschrift(en). 

Locatie: 
Coevorderstraatweg 62, 7911 TA NIEUWEROORD - HOOGEVEEN 

Overtreder : 
Maatschap Klomp 
Coevorderstraatweg 62 
7911 TA NIEUWEROORD 

Bevinding(en) : 
Op 27 augustus 2020 is gebleken dat u een varken heeft aangeboden, aan de 
Rendac ter destructie, dat niet dood was . 
Hiervoor is een waarschuwing aangezegd in verband met : 
Artikel 2 .1 lid 1 van de Wet dieren, gelet op artikel 8.11 lid 1 van de Wet dieren 

Uit het bovenstaande blijkt dat u niet voldoet aan een wettelijk voorschrift. 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 strafrechtelijk t raj ect. 

Wat in deze brief beschreven is, kan bet rekking hebben op één of meerdere 
randvoorwaarden in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. 
Indien van toepassing wordt dit gemeld aan de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland, wat van invloed kan zijn op de uitbetaling van uw inkomenssteun. 
Namens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, 

drs. J.J . Cats MEM 

afdelingshoofd Dier 

12b 

Di rectie Handhaven 

Divisie Inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Ut recht 
www.nvwa.nl 

T 0900-0388 
info@nvwa.nl 

Onze referentie 
161396/124958/ 22036 

Bijlagen 

Pagina 1 van 1 



~ weg82 
5491 RR Sint-Oedenrode 

e.c. meldkamer NVWA mailen naar: info@nvwa.nl 

Datum 
Kenmerk 
Betreft 

Son, 06-09-2019 

Aanbieden niet dode dieren. 

Geachte heer/ mevrouw, 

13 

•~ Rendac 

Rendac Son B.V. 
Kanaaldijk Noord 20 

NL-5691 NM Son 

P.O. Box9 

NL-5690 AA Son 

T +31(0)9009221 

F +31(0)499364S 80 

rendac.com 

Bij het ophalen van de door u gemelde kadavers (varkens) is omstreeks 
14:00 uur geconstateerd dat het aangeboden varken niet dood was . Het betreft de laadplaats 
aan de Lieshoutseweg 82 te: Sint-Oedenrode. 

Hierover bent u telefonisch geïnformeerd door onze transportplanning . Zoals u zult begrijpen 
mag het aanbieden van een niet dood dier ter destructie absoluut niet voorkomen. Wij willen 
u dan ook dringend verzoeken om er zorg voor te dragen dat herhaling niet zal optreden. 

Tevens delen wij u mede dat Rendac verplicht is betreffende zaken te registreren en te 
melden bij de NVWA. Een kopie van deze brief is daarom verzonden naar de NVWA. 

Wij hopen u bij deze voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groeten, 

Directie Rendac Son 

Behandeld door: 

Registered: 170.66.640 

VAT: NL 00 79.65.849.8.01 

IBAN: NL28 RABO 0148220207 

Swift: RABONL2U 

D~RLING 
"' INGREOIENTS 



 

AID 793 Rapport meldingen levende kadavers  versie 1.0 

 

 

 

 
 

Rapport meldingen levende kadavers 
 
 

ALGEMEEN 

 

KVK 172785480000 Teamleider  

Naam gecontroleerde Maatschap Peters-Korsten Naam controleur  

Adres Lieshoutseweg 82 Naam 2de controleur  

Postcode 5491RR Datum controle 29-10-2019 

Woonplaats SINT-OEDENRODE Rapportnummer 179/19/0074  

Aanspreekpunt    

BRS    

    

 
 

TOETSINGSASPECT BEVINDING 

MOS meldingsnummer 816218  

Beschrijving Rendac-melding op 06-09-2019 omstreeks 14:00 uur 

geconstateerd dat het aangeboden varken 
niet dood was.  

Welke diersoort betreft het? varken  

Wat is het aantal dieren dieren dat u hebt 

aangetroffen? 
0  

Onder welke omstandigheden zijn de dieren 

aangetroffen? 
varken was reeds afgevoerd naar Rendac  

Waarom is  het dier levend ter destructie aangeboden? Volgens houder, eigenwaarnerning, was het 

dier dood  

Is de controle aanleiding voor vervolgonderzoek? nee  

Wat is de afdoening van dit onderzoek? waarschuwingsbrief  

Opmerkingen controleur visitebrief  van Dierenarts 06-09-2019 
onderbouwd euthanasie van 1 varken  

Opmerkingen gecontroleerde Wij zijn op 06-09-2019 gebeld door Rendac 
en hebben meteen de dierenarts gebeld om 
het betreffende varken te euthanaseren.  

  
 

ONDERTEKENING 

Naam ambtenaar NVWA: 

 

 

Datum: 

 

 

15-11-2019 Handtekening:  
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA  Utrecht  

Maatschap Peters-Korsten 

Lieshoutseweg 82 

5491 RR SINT-OEDENRODE 
 

Directie Handhaven 

 

Divisie Inspectie 
 

Postbus 43006 

3540 AA Utrecht 

www.nvwa.nl 

 

T 0900-0388 

info@nvwa.nl 

 

Onze referentie 

155218/119765/17352 

Bijlagen 

      

  

Datum 18 november 2019 

WAARSCHUWING 

 

Uit inspectie van inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

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

 

 

Locatie: (UBN 2003304) 

Lieshoutseweg 82, 5491 RR SINT-OEDENRODE - SINT-OEDENRODE   

 

 

Overtreder: 

Maatschap Peters-Korsten 

Lieshoutseweg 82 

5491 RR SINT-OEDENRODE 

 

 

Bevinding(en): 

Op 29 oktober 2019 is bij u een inspectie met de onderwerpen ‘Dierlijke 

Bijproducten’ en ‘Welzijn Varkens’ door de NVWA uitgevoerd. Bij het ophalen door 

Rendac van een door u gemeld kadaver, is door de chaurffeur van Rendac op 06 

september 2019 omstreeks 14:00 uur vastgesteld dat het aangeboden varken niet 

dood was. 

Middels een visitebrief met de datum 06 september 2019 van dierenarts  

hebt u onderbouwd dat het varken diezelfde dag nog geeuthanseerd is. Het 

betreffende varken is daarna opnieuw gemeld aan Rendac om te worden 

opgehaald. 

 

Hiervoor is een waarschuwing aangezegd in verband met:  

Artikel 2.1, eerste lid van de Wet dieren, gelet op artikel 2.1, derde lid van de Wet 

dieren en artikel 1.3 van het Besluit houders van dieren. 

 

 

Uit het bovenstaande blijkt dat u niet voldoet aan een wettelijk voorschrift. 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 bestuurlijk en/of 

een strafrechtelijk optreden van de NVWA. 

13b



Wat in deze brief beschreven is, kan betrekking hebben op één of meerdere 
randvoorwaarden in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. 
Indien van toepassing wordt dit gemeld aan de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland, wat van inv loed kan zijn op de uitbeta ling van uw inkomenssteun. 

Namens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, 

mr. J.H.P. Kant 
Hoofd afdeling NVWA HH IH Afd Dier 

13b 

Di rectie Handhaven 

Divisie Inspectie 

Datum 
18 november 2019 

Onze referentie 
155218/119765/ 17352 

Pagina 2 van 2 



Mts Hulshof 
Nieuwedijk 4 
7137 NG Lievelde 

klantnr: 79012643 

e.c. meldkamer NVWA mailen naar: info@nvwa.nl 

Datum 
Kenmerk 
Betreft 

Son, 12-03-2020 
2020-02 
Aanbieden niet dode dieren. 

Geachte heer/ mevrouw, 

Bij het ophalen van de door u gemelde kadavers (biggen) is omstreeks 

15 

•~ Rendac 

Rendac Son B.V. 
Kanaaldijk Noord 20 

NL-5691 NM Son 

P.O. Box 9 
NL-5690 AA Son 

T +31(0)9009221 
F +31 (0)499 36 45 BO 

rendac.com 

09:51 uur geconstateerd dat een aangeboden big niet dood was. Het betreft de laadplaats 
aan de Nieuwedijk 4 te Lievelde. 

Hierover bent u telefonisch geïnformeerd door onze transportplanning. Zoals u zult begrijpen 
mag het aanbieden van een niet dood dier ter destructie absoluut niet voorkomen. Wij willen 
u dan ook dringend verzoeken om er zorg voor te dragen dat herhaling niet zal optreden. 

Tevens delen wij u mede dat Rendac verplicht is betreffende zaken te registreren en te 
melden bij de NVWA. Een kopie van deze brief is daarom verzonden naar de NVWA. 

Wij hopen u bij deze voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groeten, 

Rendac Son B.V. 

Behandeld door: 

Registered: 170.66.640 
VAT: NL 0079.65.849.B.01 

IBAN: NL28 RABO 0148220207 
Swift: RABONL2U 

D~RLING ~ INGRfOIENTCj, 
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Inspectieverslag 
Welzijn varkens 

 

Inspectiegegevens 
 

Geïnspecteerde Maatschap J.J.M. en V.A.M. 

Hulshof 
NVWA Afdeling NVWA HH IH Afd Dier 

Adres Nieuwendijk 4 Teamleider 

Postcode 7137NG Inspecteur 

Woonplaats LIEVELDE Rapportnummer 329/20/0014 

KVK 549133650000 Datum rapport 17-03-2020 

BRS-nummer    

 

Inspectiebevindingen 
 

Algemene bepalingen varkens 
 

Zijn er varkens aanwezig ja  

Varkens aanwezig gelten/zeugen individueel, gelten/zeugen in 
kraamstal, gelten/zeugen in groepen, gespeende 

biggen  

Zijn de algemene bepalingen akkoord? Ja  

Couperen niet van toepassing  

Dagelijks controleren van noodzakelijke 
apparatuur voor gezondheid/welzijn van dieren en 
het onmiddellijk herstellen van defecten 

akkoord  

Voldoet de hokverrijking aan de negen 
eigenschappen uit de brochure Hokverrijking? 

niet van toepassing  

 

 

Dierenwelzijn / melding varkens 
 

Inspectiedatum 16-03-2020  

Naam aanspreekpunt   

Geïnspecteerd UBN nummer   

Aanleiding inspectie Melding  

Meldingsnummer MOS 848416  

Type melding Melding levend kadaver - Rendac  

Resultaten algemene welzijnseisen varkens c Niet gecontroleerd  

Afdoening dierenwelzijn Akkoord  

Interventie Schriftelijke waarschuwing  

Hercontrole aangezegd Nee  

Opmerking geïnspecteerde Het betrof een big die we in de ton hadden gedaan 

en die dus niet dood bleek. Dit is me echt 
overkomen. Dit zal niet weer gebeuren! Ik ben blij 
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met elke big en zeker nu de prijzen zo hoog zijn 
doe je er alles aan ze erbij te houden.  

Opmerking inspecteur Veehouder telefonisch benaderd in verband met 

de Corona beperkingen. Veehouder meegedeeld 
dat ie voor dit geval een schriftelijke 
waarschuwwing krijgt maar als zich dit nog een 
keer voordoet dat ie dan een proces verbaal krijgt.  

Collegiale toetsing Ja  

Collegiale toets uitgevoerd door Collega   

 

 

Gelten/zeugen in groepen 
 

Is de huisvesting voor gelten/zeugen in groepen 

akkoord? 
Ja  

 

 

Gelten/zeugen in kraamstal 
 

Is de huisvesting voor gelten/zeugen in de 
kraamstal akkoord? 

Ja  

 

 

Gelten/zeugen individueel 
 

Is de huisvesting voor individueel gehouden 
gelten/zeugen akkoord? 

Ja  

 

 

Gespeende biggen 
 

Is de huisvesting voor gespeende biggen akkoord? Ja  

 

 

Levend kadaver 
 

Diersoort Varken  

Beschrijving Rendac melding Bij het ophalen van de door u gemelde gemelde 

kadavers (biggen) is omstreeks 09.51 uur 
geconstateerd dat een aangeboden big niet dood 
was. Het betreft de laadplaats aan de Nieuwedijk 
4 te Lievelde.  

Aantal nog levende dieren volgens melding 1  

Omschrijving omstandigheden en onderzoek Veehouder geeft aan dat er inderdaad een big 

levend bleek. Daar schaamde hij zich voor en gaf 
heel duidelijk aan dat dit nooit meer zal gebeuren. 
Schriftelijke WB aangezegd.  

 

 

 

Opmerkingen 
 

Opmerking inspecteur: 

 

 

Opmerking geïnspecteerde: 
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Ondertekening 

 
Utrecht, 17-03-2020 
 
 
Dit document is geautomatiseerd opgemaakt en daarom niet ondertekend. 
 

 
 
Inspecteur:  
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Retouradres Postbus 43006 3540 AA  Utrecht  

Maatschap J.J.M. en V.A.M. Hulshof 

Nieuwendijk 4 

7137 NG LIEVELDE 
 

Directie Handhaven 

 

Divisie Inspectie 
 

Postbus 43006 

3540 AA Utrecht 

www.nvwa.nl 

 

T 0900-0388 

info@nvwa.nl 

 

Onze referentie 

158375/122059/30178 

 

  

Datum 24 maart 2020 

WAARSCHUWING 

 

Uit een bevinding van de Rendac, en gebaseerd op de brief van Rendac aan u van 

12 maart 2020, heeft ,een inspecteur van de Nederlandse Voedsel- en 

Warenautoriteit (NVWA), geconstateerd dat u op 12 maart 2020  een big aan de 

Rendac heeft aangeboden als kadaver terwijl de big niet dood was. Dit is een 

overtreding van onderstaand(e) wettelijke voorschrift(en). 

 

Locatie: 

Nieuwendijk 4, 7137 NG LIEVELDE - OOST GELRE   

 

Overtreder: 

Maatschap J.J.M. en V.A.M. Hulshof 

Nieuwendijk 4 

7137 NG LIEVELDE 

 

Bevinding: 

Op 12 maart 2020  is gebleken dat u een levende big als kadaver heeft 

aangeboden aan Rendac. Hiervoor is een waarschuwing aangezegd in verband 

met: Artikel 2.1, lid 1 van de Wet dieren, gelet op artikel 8.11, lid 3 van de Wet 

dieren. 

 

 

Uit het bovenstaande blijkt dat u niet heeft voldaan aan een wettelijk voorschrift. 

Mocht dit nogmaals gebeuren , dan kan op grond van de wetgeving en het NVWA 

interventiebeleid dit  leiden tot een bestuurlijke sanctie en/of een strafrechtelijk 

traject. 
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Wat in deze brief beschreven is, kan betrekking hebben op één of meerdere 
randvoorwaa rden in het kader van het Gemeenschappelij k Landbouwbeleid . 
Indien van toepassing wordt dit gemeld aan de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland, wat van invloed kan zijn op de uitbeta ling van uw inkomenssteun. 

Namens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, 

.. 
J .J. Wij nands 

Plaatsvervangend afdelingshoofd NVWA HH IH Afd Dier 

15b 

Directie Handhaven 

Divisie Inspectie 

Datum 
24 maart 2020 

Onze referentie 
158375/122059/ 30178 
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Landsardseweg 33 
5513 PC WINTELRE 

klantnr: 1392360 / 79038570 

e.c. meldkamer NVWA mailen naar: in fo@nvwa.nl 

Datum 
Kenmerk 
Betreft 

Son, 06-05-2020 
2020-04 (Rectificatie) 
Aanbieden niet dode dieren. 

Geachte heer/ mevrouw, 

16 

•~ Rendac 

Rendac Son B.V. 
Kanaaldijk Noord 20 

NL-5691 NM Son 

P.O. Box 9 
NL-5690 AA Son 

T +31(0)900 922 1 

F +31 (0)499 36 45 80 

rendac.com 

Graag rectificeren wij de eerdere brief, verstuurd op 30-04-2020, met onjuiste berichtgeving 
over het aanbieden van levende kadavers. De juiste informatie wordt hieronder 
weergegeven. 

Bij het ophalen van de door u gemelde kadavers (plu imvee in vaten) is omstreeks 
16.41 uur geconstateerd dat een aangeboden kuiken niet dood was. Het betreft de 
laadplaats aan de Landsardseweg 33 te Wintelre. 

Hierover bent u telefonisch geïnformeerd door onze transportplanning. Zoals u zult begrijpen 
mag het aanbieden van een niet dood dier ter destructie absoluut niet voorkomen. Wij willen 
u dan ook dringend verzoeken om er zorg voor te dragen dat herhaling niet zal optreden. 

Tevens delen wij u mede dat Rendac verplicht is betreffende zaken te registreren en te 
melden bij de NVWA. Een kopie van deze brief is daarom verzonden naar de NVWA. 

Wij hopen u bij deze voldoende te hebben ge"fnformeerd. 

Met vriendelijke groeten, 

Behandeld door: 

Registered: 170.66.640 

VAT: NL 0079.65.849.8.01 

IBAN: NL28 RAB0 0148220207 

Swift: RAB0NL2U 

0/.\RLING 
" INGlt(OIENTCi. 



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

16a 

Inspectieverslag 

Inspectiegegevens 

Geïnspecteerde 
Adres 
Postcode 
Woonplaats 
KVK 
BRS-nummer 

Maatschap de Haas 
Landsardseweg 33 
5513PC 
WINTELRE 
704034060000 

Inspectiebevindingen 

Algemene bepalingen varkens 

Zijn er varkens aanwezig 

Dierenwelzijn / melding varkens 

Inspectiedatum 

Naam aanspreekpunt 

Geïnspecteerd UBN nummer 

Aan leiding inspectie 

Meldingsnummer MOS 

Type melding 

Afdoening dierenwelzijn 

Interventie 

Hercontrole aangezegd 

Opmerking geïnspecteerde 

Opmerking inspecteur 

Collegiale toetsing 

Collegiale toets uitgevoerd door 

NVWA 661 Versie 20-12-2018 

Welzijn varkens 

NVWA Afdeling 
Teamleider 
Inspecteur 
Ra pportnummer 
Datum rapport 

NVWA HH IH Afd Dier 

485/ 20/ 0048 
08-05-2020 

nee, bedrijf heeft geen varkens (meer) 

08-05-2020 

Melding 

856833 

Melding levend kadaver - Rendac 

Akkoord 

Niet van toepassing 

Nee 

MOS 856833: Melding Rendac over levend 
kadaver varken . Rendac brief bevatte enkele 
fouten waaronder het ophaa ladres 

, betreft ander varkenshouder) en dat het 
hiet over een varken handelde. MTS de Haas heeft 
geen varkens op zijn bedrijf. Collega 

heeft na aanleiding van een correcte brief 
van Rendac een nieuwe MOS melding gekregen en 
met de Kippenhouder De Haas gebeld . Het betrof 
1 levende kip. 
Deze verificatie daarom als akkoord afgedaan. 
Nee 

n 

Rapport 485/20/0048. Pag. 1. 
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Levend kadaver 
 

Diersoort Pluimvee  

Beschrijving Rendac melding foutieve brief  

Aantal nog levende dieren volgens melding 1  

Omschrijving omstandigheden en onderzoek Zie opmerking inspecteur.  

 

 

 

Opmerkingen 
 

Opmerking inspecteur: 

 

 

Opmerking geïnspecteerde: 

 

 

 

Ondertekening 

 
Utrecht, 08-05-2020 
 
 
Dit document is geautomatiseerd opgemaakt en daarom niet ondertekend. 
 

 
 
Inspecteur:  
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Barnseweg 124 
3771 RP Barneveld 

klantnr: 79036851 

e.c. meldkamer NVWA mailen naar: info@nvwa.nl 

Datum 
Kenmerk 
Betreft 

Son, 20-08-2020 
2020-06 
Aanbieden niet dode dieren. 

Geachte heer/ mevrouw, 

Bij het ophalen van de door u gemelde kadavers (kalveren) is omstreeks 

17 

•~ Rendac 

Rendac Son B.V. 
Kanaaldijk Noord 20 

NL-5691 NM Son 

P.O. Box 9 
NL-5690 AA Son 

T +31(0)9009221 

F +31(0)49936 4 5 80 

rendac.com 

10:59 uur geconstateerd dat een kalf niet dood was. Het betreft de laadplaats aan de 
Barnseweg 124 te Barneveld. 

Hierover bent u op 19 augustus telefonisch geïnformeerd door onze transportplanning. Zoals 
u zult begrijpen mag het aanbieden van een niet dood dier ter destructie absoluut niet 
voorkomen. Wij willen u dan ook dringend verzoeken om er zorg voor te dragen dat 
herhaling niet zal optreden. 

Tevens delen wij u mede dat Rendac verplicht is betreffende zaken te registreren en te 
melden bij de NVWA. Een kopie van deze brief is daarom verzonden naar de NVWA. 

Wij hopen u bij deze voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groeten, 

Behandeld door: 
Registered: 170.66.640 

VAT: NL 0079.65.849.B.01 

IBAN: NL28 RABO 0148220207 

Swift: RABONL2U 

. .._,,, 
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 Inspectierapport welzijn kalveren  

Inspectiegegevens

Geïnspecteerde Eco Fields OG B.V. 

Adres Barnseweg 124 

Postcode 3771RP 

Woonplaats BARNEVELD 

KVK 582751500000 

 

NVWA Afdeling NVWA HH IH Afd Dier 

Teamleider  

Inspecteur  

Rapportnummer 0529/20/0389 

Datum rapport 19-10-2020 

 

Inspectiebevindingen 

Inspectiedatum       

Aanspreekpunt       

UBN nummers       

Soort inspectie       

 

 

Algemeen kalveren 

 

 

 

Dierenwelzijn / melding kalveren witvlees / rosevlees 

 

 

 

Levend kadaver 

 

 

 

MOS nummer 

 

 

 

Extreme weersomstandigheden 

 

 

 

Afdoening 

Afdoening       

Afdoening niet akkoord      

Opmerkingen 

Opmerking inspecteur: 

 

17a



NVWA 677 Versie 09-09-2015 Rapport 0529/20/0389. Pag. 2. 

Opmerking geïnspecteerde: 

Tussen 14 dgn en 8 mnd. 

 

Ondertekening 

 

Utrecht, 19-10-2020 

 

 

Dit document is geautomatiseerd opgemaakt en daarom niet ondertekend. 

 

 

 

NVWA ambtenaar:  
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA  Utrecht  

Eco Fields OG B.V. 

 

Barnseweg 124 

3771 RP BARNEVELD 
 

Directie Handhaven 

 

Divisie Inspectie 
 

Postbus 43006 

3540 AA Utrecht 

www.nvwa.nl 

 

T 0900-0388 

info@nvwa.nl 

 

Onze referentie 

161181/124764/31417 

 

  

Datum 7 september 2020 

WAARSCHUWING 

 

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

(NVWA) is gebleken dat niet werd voldaan aan onderstaand(e) wettelijke 

voorschrift(en). 

 

Locatie: 

Barnseweg 124, 3771 RP BARNEVELD - BARNEVELD   

 

Overtreder: 

Eco Fields OG B.V. 

Barnseweg 124 

3771 RP BARNEVELD 

 

Bevinding(en): 

Op 27 augustus 2020  is gebleken dat u: 

• Op 19 augustus 2020 een kadaver van een kalf heeft aangeboden 

aan de Rendac dat niet dood bleek te zijn.  

 

Hiervoor is een waarschuwing aangezegd in verband met: Artikel 2.1, eerste lid 

van de Wet dieren, gelet op artikel 2.1, derde lid van de Wet dieren en artikel 1.3 

van het Besluit houders van dieren.  

 

Uit het bovenstaande blijkt dat u niet voldoet aan een wettelijk voorschrift. 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 strafrechtelijk traject. 
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Wat in deze brief beschreven is, kan bet rekking hebben op één of meerdere 
randvoorwaarden in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. 
Indien van toepassing wordt dit gemeld aan de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland, wat van invloed kan zijn op de uitbetaling van uw inkomenssteun. 

Namens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, 

drs. J.J. Cats MEM 
afdelingshoofd Dier 

17b 

Directie Handhaven 

Divisie Inspectie 

Datum 
7 september 2020 

Onze referentie 
161181/124764/31417 
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Fleuren en Nooijen 
Zandstraat 86 
5712 XZ Someren 

klantnr: 2008110 / 1100515 

e.c. meldkamer NVWA mailen naar: info@nvwa.nl 

Datum 
Kenmerk 
Betreft 

Son, 16-07-2020 
2020-05 
Aanbieden niet dode dieren. 

Geachte heer/ mevrouw, 

18 

•~ Rendac 

Rendac Son B.V. 
Kanaaldijk Noord 20 

NL-5691 NM Son 
P.O. Box 9 

NL-5690 AA Son 

T +31(0)49936 45 DO 
F +31 (0)499 36 45 66 

rendac.com 

Bij het ophalen van de door u gemelde destructiemateriaal (vis in containers) is op 
16-07-2020 omstreeks 08:00 uur geconstateerd dat een aangeboden vis niet dood was. Het 
betreft de laadplaats aan de Zandstraat 86. 

Hierover bent u telefonisch geïnformeerd door onze transportplanning. Zoals u zult begrijpen 
mag het aanbieden van een niet dood dier ter destructie absoluut niet voorkomen. Wij willen 
u dan ook dringend verzoeken om er zorg voor te dragen dat herhaling niet zal optreden. 

Tevens delen wij u mede dat Rendac verplicht is betreffende zaken te registreren en te 
melden bij de NVWA. Een kopie van deze brief is daarom verzonden naar de NVWA. 

W ij hopen u bij deze voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groeten, 

Rendac Son B.V. 

Registered: 170.66.640 
VAT: NL 0079 65.849801 

!BAN: NL07 RABO O 148251722 

Swift: RABONL2U 

01:\RLING . 
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Valkseweg 261 
3771 SG Barneveld 

klantnr: 79055509 

e.c. meldkamer NVWA mailen naar: info@nvwa.nl 

Datum 
Kenmerk 
Betreft 

Son, 14-02-2020 
2020-01 
Aanbieden niet dode dieren. 

Geachte heer/ mevrouw, 

Bij het ophalen van de door u gemelde kadavers (eenden) is omstreeks 

21 

•~ Rendac 

Rendac Son B.V. 
Kanaaldijk Noord 20 

NL-5691 NM Son 

P.O. Box 9 

NL-5690 AA Son 

T +31 (0)9009221 

F +31 (0)499 36 45 80 

rendac.com 

12:12 uur geconstateerd dat een aantal (4 à 5) aangeboden eenden niet dood was. Het 
betreft de laadplaats aan de Valkseweg 261 te Barneveld. 

Hierover bent u telefonisch geïnformeerd door onze transportplanning. Zoals u zult begrijpen 
mag het aanbieden van een niet dood dier ter destructie absoluut niet voorkomen. Wij willen 
u dan ook dringend verzoeken om er zorg voor te dragen dat herhaling niet zal optreden. 

Tevens delen wij u mede dat Rendac verplicht is betreffende zaken te registreren en te 
melden bij de NVWA. Een kopie van deze brief is daarom verzonden naar de NVWA. 

Wij hopen u bij deze voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groeten, 

Behandeld door: 

Registered: 170.66.640 

VAT: NL 0079.65.849.8.01 

IBAN: NL28 RABO 0148220207 

Swift: RABONL2U 

Dh\RLING 
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Nederlandse Voedsel- en  

Warenautoriteit 

Ministerie van Landbouw 

Natuur en Voedselkwaliteit 
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Rapport welzijn vleeseenden 
 

Inspectiegegevens 
    
Geïnspecteerde NVWA Afdeling NVWA HH IH Afd Dier 

Adres Teamleider  

Postcode Inspecteur   
Woonplaats Inspectiedatum  

Aanspreekpunt Rapportnummer 2909/20/0003 

KIP nummer(s)  Aantal bijlagen  

KVK    
    

Inspectiebevindingen 
TOETSINGSASPECT BEVINDING 
Gesproken met  
Inspectiedatum 18-02-2020 
Kipnummer (s) 37994 
Aantal stallen 1 

Gecontroleerde stalnummer(s) 1 
Aanleiding inspectie vleeseenden Melding 
Meldingsnummer MOS 843096 
Zijn er vleeseenden aanwezig? Ja 
De inspectie had betrekking op Melding levend kadaver - Rendac 
Is de inspectie akkoord bij de algemene 

welzijnseisen huisvestings- en verzorgingsnormen 
voor dieren, onthouden nodige zorg, 

dierenmishandeling, ingrepen en vertoning van 
dieren? 

Algemene welzijnseisen niet gecontroleerd 

Soort gehouden eenden Vleeseenden x niet specifieke welzijnsvragen 
geinspecteerd (andere aanleiding onderzoek) 

Diersoort Pluimvee 

Beschrijving Rendac melding Bij het ophalen van de kadaver tonnen 4 a 5 nog 
levende dieren aangetroffen. 

Aantal nog levende dieren volgens melding 3 of meer 
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TOETSINGSASPECT BEVINDING 
Omschrijving omstandigheden en onderzoek Bij het afleveren van de slachtrijpe eenden zijn er 

altid een aantal dieren die niet geschikt zijn om ter 

slachting aan te bieden. Deze worden gedood en in 
de kadaver ton gedaan. 

Afdoening dierenwelzijn Niet akkoord 
Interventie Schriftelijke waarschuwing 
Hercontrole aangezegd Nee 
 

Opmerkingen 

Opmerking geïnspecteerde 

 

Ik vind dit heel vervelend. Bij het afleveren van de eenden zijn er altijd een aantal die niet geschikt 

zijn voor de slacht, deze worden volgens de regels gedood en in de ton gedaan. We schrokken dan 

ook heel erg toen Rendac belde dat er nog levende dieren inde ton zaten. Dit was ons nog niet eerder 

overkomen en dit hoort ook niet. Ik zal inhet vervolg nog beter controleren of de doding goed heeft 

plaats gevonden. 

Opmerking inspecteur 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA  Utrecht  

Maatschap H.J. van de Zandschulp en H.H. van de Zandschulp-van Beek 

Valkseweg 261 

3771 SG BARNEVELD 
 

Directie Handhaven 

 

Divisie Inspectie 
 

Postbus 43006 

3540 AA Utrecht 

www.nvwa.nl 

 

T 0900-0388 

info@nvwa.nl 

 

Onze referentie 

157764/121605/2909 

 

Datum 27 februari 2020 

 
 

 
WAARSCHUWING 

 

 

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

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

 

Locatie: 

Valkseweg 261, 3771 SG BARNEVELD - BARNEVELD   

 

Overtreder: 

Maatschap H.J. van de Zandschulp en H.H. van de Zandschulp-van Beek 

Valkseweg 261 

3771 SG BARNEVELD 

 

Bevinding: 

Op 14 februari 2020 omstreeks 12:12 uur is door Rendac Son B.V. een aantal 

levende eenden in een aangeboden kadaverton aangetroffen, waarbij bij deze 

eenden pijn is veroorzaakt dan wel het welzijn is benadeeld zonder dat hiervoor 

een redelijk doel was.  
 

Hiervoor is een waarschuwing aangezegd in verband met Artikel 2.1, eerste lid 

van de Wet dieren, gelet op artikel 2.1, derde lid van de Wet dieren en artikel 1.3 

van het Besluit houders van dieren. 

 

Uit het bovenstaande blijkt dat u niet voldoet aan een wettelijk voorschrift. 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 strafrechtelijk traject. 
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Directie Handhaven 

 

Divisie Inspectie  

Datum 

27 februari 2020 

Onze referentie 

157764/121605/2909 
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Wat in deze brief beschreven is, kan betrekking hebben op één of meerdere 

randvoorwaarden in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. 

Indien van toepassing wordt dit gemeld aan de Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland, wat van invloed kan zijn op de uitbetaling van uw inkomenssteun. 

 

Namens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, 

mr. J.H.P. Kant 

Hoofd afdeling NVWA HH IH Afd Dier 
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Nijhoven 10 
5111 HE Baarle-Nassau 

klantnr: 79044256 

e.c. meldkamer NVWA mailen naar: info@nvwa.nl 

Datum 
Kenmerk 
Betreft 

Son, 29-09-2020 
2020-010 
Aanbieden niet dode dieren 

Geachte heer/ mevrouw, 

22 

•~ Rendac 

Rendac Son B.V. 
Kanaaldijk Noord 20 

NL -5691 NM Son 

P.O. Box 9 

NL-5690 AA Son 

T +31 (0)900 922 1 

F +31 (0)499 36 45 80 

rendac.com 

Bij het ophalen van de door u gemelde kadavers (kalveren) is omstreeks 12:00 uur 
geconstateerd dat een kalf niet dood was. Het betreft de laadplaats aan de Nijhoven 8A te 
Baarle-Nassau. Hierover bent u op 29 september telefonisch geïnformeerd door onze 
transportplanning. 

Zoals u zult begrijpen mag het aanbieden van een levend dier ter destructie absoluut niet 
voorkomen. Wij willen u dan ook dringend verzoeken om er zorg voor te dragen dat 
herhaling niet zal optreden. 

Tevens delen wij u mede dat Rendac verplicht is betreffende zaken te registreren en te 
melden bij de NVWA. Een kopie van deze brief is daarom verzonden naar de NVWA. 

Wij hopen u bij deze voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke 

Behandeld door: 
Registered: 170.66.640 

VAT: NL 0079.65.849.8.01 

18AN: NL28 RA80 0148220207 

Swift: RABONL2U 

D~RLING 
,'~ INGREOIENTS 
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Rapport meldingen dierlijke bijproducten 
 
 

ALGEMEEN 

 

KVK 201513130000 Teamleider  

Naam gecontroleerde Maatschap E.A.M. Josten 

en A.P.A.M. Josten-
Schoenmakers 

Naam controleur  

Adres Nijhoven 10 Naam 2de controleur  

Postcode 5111HE Datum controle 02-10-2020 

Woonplaats BAARLE-NASSAU Rapportnummer 3034/20/0043  

Aanspreekpunt    

BRS    

    

 
 

TOETSINGSASPECT BEVINDING 

Zijn de locatiegegevens van de melding gelijk aan de 
NAW-gegevens? 

ja  

Meldingsnummer MOS 889628  

Is de melding aanleiding voor nader onderzoek? nee  

Wat is de reden om geen nader onderzoek uit te 

voeren? 

De dierenarts heeft na het euthanaseren de 

oogreflex nog gecontroleerd, kalf was 
schijnbaar dood.  

Wat is de afdoening van dit onderzoek? waarschuwingsbrief  

Opmerkingen controleur  gesproken, hij vertelt dat op 

28-09-2020 door Dierenarts  
 3 kalveren zijn geeuthanaseerd, 

deze kalveren waren achterblijvers met 
pootproblemen. 

Het bewuste kalf met werknummer DE 36361 
ging meteen door de poten na het toedienen 
van het euthanasaat, de dierenarts heeft nog 
naar de ogenreflex gekeken. 

Ik heb het kalf naar buiten getrokken en bij 

de andere kalveren klaargelegd voor Rendac. 

Toen de Rendac op 29-09-2020 kwam bleek 
het kalf nog te leven. 

De Rendac heeft hier melding van gemaakt 
en is werggereden. 

Ik heb de dierenarts meteen gebeld en hij is 
gekomen en heeft het kalf nogmaals 
euthanasaat toegediend. 

De kalveren heb ik opnieuw gemeld bij 
Rendac en zijn opgehaald. 

Ik vind het verschrikkelijk, in 35 jaar heb ik 
dit nog nooit meegemaakt. 

Ik vind dat de dierenarts de schuld is, hij 
heeft het tenslotte niet goed gedaan.  

  
 

22a



AID 790 Rapport meldingen dierlijke bijproducten  versie 1.0 

ONDERTEKENING 

Naam ambtenaar NVWA: 

 

 

Datum: 

 

 

05-10-2020 Handtekening:  
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

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

Maatschap E.A.M. Josten en A.P.A.M . Josten-Schoenmakers 
t .a.v . Dhr. E. Josten 
Nijhoven 10 
5111 HE BAARLE-NASSAU 

Datum 13 oktober 2020 

WAARSCHUWING 

Uit inspectie van een inspecteur van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
(NVWA) is gebleken dat niet werd voldaan aan onderstaand(e) wettelijke 
voorschrift(en). 

Locatie : 
Nijhoven 10, 5111 HE BAARLE-NASSAU - BAARLE-NASSAU 

Overtreder : 
Maatschap E.A.M. Josten en A.P.A.M. Josten-Schoenmakers 
Nijhoven 10 
5111 HE BAARLE-NASSAU 

Bevinding(en) : 
Op 2 oktober 2020, omstreeks 09.30 uur is gebleken dat u het ka lf met de ID 
Code DE 1406036361 aangeboden heeft ter destructie aan Rendac, waarbij op 29 
september 2020 omstreeks 12:00 uur door een medewerker van Rendac 
geconstateerd werd dat het kalf niet dood was. 
Hiervoor is een waarschuwing aangezegd in verband met Artikel 2 .1 lid 1 van de 
Wet dieren. 

Uit het bovenstaande blijkt dat u niet voldoet aan een wettelijk voorschrift. 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 strafrechtelijk t raject. 

Namens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, 

drs. J.J . Cats MEM 
afdelingshoofd Dier 

22b 

Directie Handhaven 

Divisie Inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 
www.nvwa.nl 

T 0900-0388 
info@nvwa.nl 

Onze referentie 
161768/125328/ 22156 

Bijlagen 
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Directie Handhaven 

 

Divisie Inspectie  

Datum 

05 oktober 2020 

Onze referentie 

161768/125328/22156 
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De Polder BV 
Gors 11 
4741 TC Hoeven 

klantnr: 79056253 

e.c. meldkamer NVWA mailen naar: info@nvwa.nl 

Datum 
Kenmerk 
Betreft 

Son, 20-08-2020 
2020-07 
Aanbieden niet dode dieren. 

Geachte heer/ mevrouw, 

23 

•~ Rendac 

Rendac Son B.V. 
Kanaaldijk Noord 20 

Nl -5691 NM Son 

P.O. Box9 

NL-5690 AA Son 

T +31 (0}900 9221 

F +31 (0}499 36 45 80 

rendac.com 

Bij het ophalen van de door u gemelde kadavers (varkens) is omstreeks 12:11 uur 
geconstateerd dat een varken niet dood was. Het betreft de laadplaats aan de Derde Weg 11 
te Zevenbergschen Hoek 

Hierover bent u op 20 augustus telefonisch geïnformeerd door onze transportplanning. Zoals 
u zult begrijpen mag het aanbieden van een niet dood dier ter destructie absoluut niet 
voorkomen. Wij willen u dan ook dringend verzoeken om er zorg voor te dragen dat 
herhaling niet zal optreden. 

Tevens delen wij u mede dat Rendac verplicht is betreffende zaken te registreren en te 
melden bij de NVWA. Een kopie van deze brief is daarom verzonden naar de NVWA. 

Wij hopen u bij deze voldoende te hebben geïnformeerd. 

Behandeld door: 
Registered: 170.66.640 

VAT: Nl 0079.65.849.B.01 

IBAN: Nl 2B RABO 0148220207 

Swift: RABONL2U 

0.{\RLING 
Ä INf.~fOlf NTC:. 
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Inspectieverslag 
Welzijn varkens 

 

Inspectiegegevens 
 

Geïnspecteerde De Polder B.V. NVWA Afdeling NVWA HH IH Afd Dier 

Adres Derde Weg 11 Teamleider  

Postcode 4765TC Inspecteur  

Woonplaats ZEVENBERGSCHEN HOEK Rapportnummer 5764/20/0001 

KVK 201265560000 Datum rapport 16-09-2020 

BRS-nummer    

 

Inspectiebevindingen 
 

Algemene bepalingen varkens 
 

Zijn er varkens aanwezig ja  

Varkens aanwezig gelten/zeugen individueel, gespeende biggen, 
beren, gelten/zeugen individueel, gelten/zeugen in 
kraamstal  

Zijn de algemene bepalingen akkoord? Ja  

 

 

Beren 
 

Is de huisvesting voor beren akkoord? Nee  

Voldoende vrij vloeroppervlak akkoord  

Voldoende dicht deel akkoord  

Mogelijkheid om andere varkens te 

zien/horen/ruiken 
akkoord  

Mogelijkheid om zich te draaien niet akkoord  

Dicht deel is voorzien van strooisel akkoord  

 

 

Dierenwelzijn / melding varkens 
 

Inspectiedatum 16-09-2020  

Naam aanspreekpunt   

Geïnspecteerd UBN nummer   

Aanleiding inspectie Melding  

Meldingsnummer MOS 882455  

De inspectie had betrekking op Levend kadaver / Rendac  

Resultaten algemene welzijnseisen varkens d Art. 2.1 Wet dieren, er is sprake van 

dierenmishandeling  

Niet akkoord artikel 2.1 Wd Verboden gedragingen  
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Afdoening dierenwelzijn Niet akkoord  

Interventie RvB bestuurlijke boete (Rapport van bevindingen)  

Hercontrole aangezegd Ja  

Termijn hercontrole Langer dan 3 maanden  

Collegiale toetsing Ja  

Collegiale toets uitgevoerd door   

 

 

Gelten/zeugen in groepen 
 

Is de huisvesting voor gelten/zeugen in groepen 

akkoord? 
Ja  

 

 

Gelten/zeugen in kraamstal 
 

Is de huisvesting voor gelten/zeugen in de 

kraamstal akkoord? 
Ja  

 

 

Gelten/zeugen individueel 
 

Is de huisvesting voor individueel gehouden 
gelten/zeugen akkoord? 

Ja  

 

 

Gespeende biggen 
 

 

 

Levend kadaver 
 

Diersoort Varken  

Beschrijving Rendac melding Levend kadaver  

Aantal nog levende dieren volgens melding 1  

Omschrijving omstandigheden en onderzoek Tijdens verlof van bedrijfsleider heeft 

waarschijnlijk een buitenlandse medewerker een 
levende big voor dood aangezien en meegegeven 
aan Rendac.  

 

 

 

Opmerkingen 
 

Opmerking inspecteur: 

WB voor dode big. Tevens 1 beer aangetroffen in gesloten voerligbox welke niet kon draaien. 

Hiervoor een RvB opgemaakt.  

Ook werden er 28 zeugen gehouden in groepen welke niet konden beschikken over 1,3m2 

dichte vloeroppervlakte per zeug en 21 zeugen welke ten onrechte in een gesloten voerligbox 

lagen en dus ook niet konden beschikken over 1,3m2 per zeug. 

 

Opmerking geïnspecteerde: 

Er is niet opgelet door de betreffende medewerker. Er zal strenger op worden toegezien. 

Betreft incident. 
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Ondertekening 

 
Utrecht, 16-09-2020 
 

 
Dit document is geautomatiseerd opgemaakt en daarom niet ondertekend. 
 
 
 
Inspecteur:  
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA  Utrecht  

De Polder B.V. 
Postadres 
Gors 111 
4741 TC Hoeven 

Directie Handhaven 

 

Divisie Inspectie 
 

Postbus 43006 

3540 AA Utrecht 

www.nvwa.nl 

 

T 0900-0388 

info@nvwa.nl 

 

Onze referentie 

161667/125206/23419 

Bijlagen 

1 

  

Datum 29 september 2020 

WAARSCHUWING 

 

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

(NVWA) is gebleken dat niet werd voldaan aan onderstaand(e) wettelijke 

voorschrift(en). 

 

Locatie: 

Derde Weg 11, 4765 TC ZEVENBERGSCHEN HOEK - MOERDIJK   

 

Overtreder: 

De Polder B.V. 

Derde Weg 11 

4765 TC ZEVENBERGSCHEN HOEK 

 

Bevinding(en): 

Op 20 augustus 2020  is gebleken dat u een  "Levend "kadaver aangeboden heeft 

aan Rendac. 

 

Hiervoor is een waarschuwing aangezegd in verband met:  
Artikel 2.1 lid 1 van de Wet dieren, gelet op artikel 8.11 lid 3 van de Wet dieren. 

 

 

 

Uit het bovenstaande blijkt dat u niet voldoet aan een wettelijk voorschrift. 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 strafrechtelijk traject. 
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Wat in deze brief beschreven is, kan betrekking hebben op één of meerdere 
randvoorwaa rden in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid . 
Indien van toepassing wordt dit gemeld aan de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland, wat van invloed kan zij n op de uitbeta ling van uw inkomenssteun. 

Di rectie Handhaven 

Namens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, 

drs. J .J . Cats MEM 
afdelingshoofd Dier 

Bijlagen : 
Brief Rendac 

De Polder BV 
GOr"S 11 
4741 TC Hoeven 

klantnr: 79056253 

o.c. mcldkamor NVVVA rna i lon n.:a~,.: l o f<:>@ ovwa al 

Oaitum 
Kenmer k 
Betreft 

Son, 20- 08- 2020 
2 0 2 0 - 0 '7 
Aanbieden n iet dode dier-en . 

Geachte heer/ mevrouw, 

Divisie Inspectie 

Datum 
5 oktober 2020 

Onze referentie 
161667/125206/ 23419 

R"'ndac Son e . v . 
l( o,,~ ~ldljk N oord ..-:':U 

NI o:;r,-=, -, N M S nn 

T • 3 L ( O ) qoo q 77 1 
F •"=l l (O) /"o9"'t "lFi, ✓.. ""i, An 

Bij hot ophalon van do door u gomoldo k.atdió'llvor-. (v#lrkone) i$ Or"r'le-tr"'eeke 12: 11 L1ur 
geconstateerd dat een varken niet dood was. Het betreft de laadpl aats aan de Derde VVeg 1 1 
ta z ovonbe,-gschen Hoék 

H i e rover bent u op 20 auguatue telefonisch goYnformeerd dOOr' onz e tronspor tpt ;:;;iinnlng. Z.o~I S 
u z ult beor-Upen r"nog het eienbieden van een niet dood d ier ter deetructle absoluut niet 
voorkomen. \Nij willen u dan ook dringend verzoeken om er zorg voor te dragèn dat 
ht:!U"h .,;i.lln9 l""\i~ t z .;. I optre eto-n . 

Tevens deler, wij u mede dat Rendac verplicht ie betreffende z:ElkOM to roglstreren en te 
melden bU de NVVVA. e en kopie van de:ce br-ief Is cha:iaron, verzonde•, naar de N VVVA. 

VVij hopon u bij daze voldoond o to hobbon goïnforrnccrd , 

Mot vrlonaollJKe grooton 

Behandûl d door: 
Rt:ogl'!,>lt:!r ._..d . :l 70.GG 6 4 0 

VAT: N L 0 079 G!.:o 0 4 9 ,B OJ. 
IOA.N: N L.20 A.A.80 QJ./ o022U .20/ 

S w i ft: R A BONL2 U 
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M. van Eijck 
Molenakkerstraat 6 
5066 PV Moergestel 

Klantnr: 79050409 

e.c. meldkamer NVWA mailen naar: info@nvwa.nl 

Datum 
Kenmerk 
Betreft 

Son, 8-7-2019 
2019-06 
Aanbieden niet dode dieren. 

Geachte heer / mevrouw, 

24 

•~ Rendac 

Rendac Son B.V. 

Kanaaldijk Noord 20 

NL-569 1 NM Son 

P.O. Box 9 
NL-5690 AA Son 

T +31 (0)9009221 

F +31 (0)49936 45 80 

rendac.com 

Bij het ophalen van de door u gemelde kadavers.is omstreeks 07:15 uur geconstateerd dat 
de aangeboden big niet dood was. Het betreft de laadplaats aan de Molenakkerstraat 6 te 
Moergestel. 

Hierover bent u telefonisch geïnformeerd door onze transportplanning. Zoals u zult begrijpen 
mag het aanbieden van een niet dood dier ter destructie absoluut niet voorkomen. Wij willen 
u dan ook dringend verzoeken om er zorg voor te dragen dat herhaling niet zal optreden . 

Tevens delen wij u mede dat Rendac verplicht is betreffende zaken te registreren en te 
melden bij de NVWA. Een kopie van deze brief is daarom verzonden naar de NVWA. 

Wij hopen u bij deze voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groeten, 

Behandeld door: 

Registered: 170.66.640 

VAT NL 0079.65.849.B.0 1 

IBAN: NL28 RA80 0 148220207 

Swift: RABONL2U 



Peeters Melkvee 
Groenestraat 18 
4949 PT DORST 

401070/79018485/791091044 

e.c. meldkamer NVWA mailen naar: info@nvwa.nl 

Datum 
Kenmerk 
Betreft 

Son, 03-09-2020 
2020-09 
Aanbieden niet dode dieren. 

Geachte heer/ mevrouw, 

25 

•~ Rendac 

Rendac Son B.V. 
Kanaaldijk Noord 20 

NL-5691 NM Son 

P.O. Box 9 

NL-5690 AA Son 

T +31 (0)900 9221 

F +31 (0)49 9 36 45 BOi 

rendac.com 

Bij het ophalen van de door u gemelde kadavers op 03-09-2020 is omstreeks 
07:02 uur geconstateerd dat het aangeboden kalf niet dood was. Het betreft de laadplaats 
aan de Groenestraat 18 te: Dorst. 

Hierover bent u telefonisch geïnformeerd door onze transportplanning. Zoals u zult begrijpen 
mag het aanbieden van een niet dood dier ter destructie absoluut niet voorkomen. Wij willen 
u dan ook dringend verzoeken om er zorg voor te dragen dat herhaling niet zal optreden. 

Tevens delen wij u mede dat Rendac verplicht is betreffende zaken te reg istreren en te 
melden bij de NVWA. Een kopie van deze brief is daarom verzonden naar de NVWA. 

Wij hopen u bij deze voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groeten, 

Behandeld door: 

Registered: 170.66.640 

VAT: NL 00 79.6 5.849.B.O 1 

IBAN: NL28 RABO 0 14822020 7 

Swift: RABONL2U 
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Rapport dierlijke bijproducten 
 
 

ALGEMEEN 

 

KVK 770600670000 Teamleider  

Naam gecontroleerde Peeters Melkvee Naam controleur  

Adres Groenestraat 18 Naam 2de controleur  

Postcode 4849PT Datum controle 07-09-2020 

Woonplaats DORST Rapportnummer 498/20/0104  

Aanspreekpunt    

BRS    

    

 
 

TOETSINGSASPECT BEVINDING 

Zijn er kadavers aanwezig op het bedrijf? nee  

Wat is de afdoening van dit onderzoek? overige (toelichten bij opmerkingen 

controleur)  

Opmerkingen controleur Aanleiding : Een medewerker van Rendac 

heeft bij het ophalen van een gemeld 
kadaver op 03-09-2020 omstreeks 07:02 
geconstateerd, dat het aangeboden kalf niet 
dood was.  

Bevindingen : Op 07-09-2020 omstreeks 
14:00 bevond ik , mij 
bij Peeters Melkvee; Groenestraat 18; 

4949PT te Dorst. Ik sprak daar veehouder 
 die het volgende verklaarde.  

Ik constateerde op 02-09-2020 dat het kalf 
met geboorte datum 26-08-2020 en ID-code 
NL 546985089 levenloos in het hekwerk hing. 
Hierop heb ik het dode kalf onder de kap 
gelegd. Op 03-09-2020 omstreeks 07:02 
constateerde een medewerker van Rendac, 
dat het aangeboden kalf niet dood was. 

Hierop heeft de veehouder de dierenarts 
gebeld die het kalf met ID-code NL 
546985089 heeft geëuthanaseerd. (Bijlage) 

Hiervoor heb ik een schriftelijke 
waarschuwing aangezegd in verband met het 
aanbieden van een niet dood dier aan 
Rendac.  

  

  
 

ONDERTEKENING 

Naam ambtenaar NVWA: 

 

 

Datum: 

 

 

17-11-2020 Handtekening:  
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 Bijlagenrapport intern L&N 

Inspectiegegevens

Geïnspecteerde Peeters Melkvee 
Adres Groenestraat 18 
Postcode 4849PT 
Woonplaats DORST 

NVWA Afdeling NVWA HH IH Afd Dier 
Teamleider  
Inspecteur  
Rapportnummer 498/20/0105 

Bijlagen behorende bij rapport 

 
1. Controle gegevens Rendac + Dierenartsenpraktijk  te  

 

Controle 
informatie.pdf

  
 
 
 

2. Verklaring veehouder  
 

   

Verklaring  
.pdf
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Peeters Melkvee 
Groenestraat 18 
4949 PT DORST 

~~,-

(J' 1-°j- to io \ 

401070/79018485/791091044 

e.c. meldkamer NVWA mailen naar: info@nvwa.nl 

Datum 
Kenmerk 
Betreft 

Son, 03-09-2020 
2020-09 
Aanbieden niet dode dieren. 

Geachte heer/ mevrouw, 

.f ltr ~. 

25a1 .1 

ac 

,,::;,~;,~:;o ® 
NL-5691 NM Son 

P.O. Box 9 
NL-5690 AA Son 

T +31 (0)9009221 

F +31(0)49936 45 80! 

rendac.com 

Bij het ophalen van de door u gemelde kadavers op 03-09-2020 is omstreeks 
07:02 uur geconstateerd dat het aangeboden kalf niet dood was. Het betreft de laadplaats 
aan de Groenestraat 18 te: Dorst. 

Hierover bent u telefonisch geïnformeerd door onze transportplanning. Zoals u zult begrijpen 
mag het aanbieden van een niet dood dier ter destructie absoluut niet voorkomen. Wij willen 
u dan ook dringend verzoeken om er zorg voor te dragen dat herhaling niet zal optreden. 

Tevens delen wij u mede dat Rendac verplicht is betreffende zaken te registreren en te 
melden bij de NVWA. Een kopie van deze brief is daarom verzonden naar de NVWA. 

Wij hopen u bij deze voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vrie_ndelijke groeten, 

Behandeld door: 

Registered: 170.66.640 

VAT: NL 0079.65.849.8.01 

IBAN: NL28 RABO 0148220207 

Swlft: RABONL2U 



Visitebrief 

Naam 
Adres: 
Telefoonnunn.:r{s): 

Fax: 
UBN: 

Anarmesc 

Peeters Melkvee 
Qoenestraat 18 4849 PT Dorst 
0161-416770 

1 l -
Bedrijfslocatie: ~nen 

UBN: -
Logboek: Logboek R kalv.tot spenen 
Soort: kalf tot spenen 
Aantal dieren: -1 
EUthanasie kalf 546985089. Kalf was zeer zwak en in shock. 

Factmnregels 

Afle,erdatum Soort Olll'lchrlj\ing 

Datum 
Aankomsttijd: 
Vertrektijd: 
UDN: 
Dierenarts: 
Reden van bezoek : 
Volgende afspraak: 

Aantal 

03-09-2020 kalf tot spenen Visite buiten spn:ekuur gem:ld - 10% 1 

kalf tot spenen Tijds vergoeding dicrcnarts/!0nin 

kalf tot spenen ml futhasol SOOnwml 

kalf tot spenen Materiaal injectie/infuus/ondenoek 

Logboekregels 

Bedrijfs locatie: 
UBN: 
Logboek: 
Soort: 
Aantal dieren: 

Omschrlj\ing 

- en 

Logboek R kalv .tot spenen 
kalf tot spenen 
-1 

Aantal Wll(bttljd 

1 

8 

1 

Dosering Inclcade 

03-09-2020 
08:05 
08:13 

Bezoek 

Datum Reg nr. Opmerkingen Toe<iening. 

ml Euthasol 500nwml 8 euthanasie 

03-©-2020 REG NLI 19241 

• Wachttijden: U = Uren, D = Dagen, M = Mellamlen, vvdatum= vervaldatum 

03-09-2020- PEE22 
Pagina 1 van 1 
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# lleren Batch nr. Toeg. 

Duur beh. \'\datum Off-
(D) label 

190)13 Ja 

30-06-2021 Nee 



25a1.1 @ 
•~ Rendac 

Klantnr: /JO lt,9 /{iL 
Klant naam: ~ / 

Laadplaats: ~4h~ .-,J' tÀ>ti .def 
Datum: / '? -~ - ·20 
Chauffeursnr: _ ... _______________ _ 

Rendac Son B.V. 
Kanaaldijk Noord 20 

NL-5691 NM Son 

P.O. Box9 

NL-5690 AA Son 

T +31 (0)499 36 45 00 

F +31 (0)499 36 45 66 

rendac.com 

Opmerking(en) met betrekking tot het aanbieden van kadaver(s) / destructiemateriaal 

Geachte heer. mevrouw. 

Met betrekking tot het aangeboden kadaver/ destructiemateriaal hebben wij de volgende opmerking(en): 

□ Laadplaats is niet bereikbaar. Reden: _ ________________________ _ 

□ Kadaver/ destructiemateriaal is niet aan de verharde openbare weg geplaatst*. 

□ Kadaver / destructiemateriaal is niet binnen het vrije bereik van de laadkraan geplaatst 

(d.w.z. te dicht bij bijv. boom, elektriciteitsdraad, muur. enz). 

D Kadaver is in verregaande staat van ontbinding, is wel meegenomen maar in het vervolg eerder melden. 

□ Kadaver is in zo'n vergevorderde staat van ontbinding dat het in het vat aangeboden dient te worden. 

□ Juiste aantallen/kilogrammen melden. 

□ Koelkelderbak is te zwaar beladen. 

□ Koelkelderbak is vies of staat water in. 

□ Touw. plastic en andere verpakkingsmaterialen voortaan verwijderen. 

□ Vat is kapot of past niet in de laadinrichting. Gelieve het materiaal in een passend vat aan te bieden. 

□ Kadaver gemeld als nuka (code 23), dient gemeld worden als kalf (code 22). 

□ Kadaver heeft geen of verkeerd oormerk in. 

□ Rund of kalf is niet (bij)gemeld. 

~ Anders namelijk. -----"-~ ""-"'h,.L,~ --"'-....... ~~'-=--...L.-C-><'-"'j<----<- --------- --

Het kadaver / destructiemateriaal is: 

□ Wel geladen 

~ Niet geladen. Nadat bovengenoemde aangekruiste reden(en) is/zijn opgelost. dient u het kadaver opnieuw aan te melden. 

Grote kadavers worden dan de eerstvolgende werkdag opgehaald. vaten op de eerstvolgende vaste ophaaldag. 

Brief is achter gelaten bij de klant □ Ja □ Nee 

Indien u vragen / opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met de Helpdesk: 0900 - 9221 
Deze is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van B:00 -18:00 uur. 

Met vriendelijke groeten, 
RENDAC SON B.V. 

•u kunt bii ons een abonnement afsluiten voor het ophalen von kadavers vanaf een goed bereikbare plaats op uw erf. 
Telefonische inlichtingen hierover kunt u verkri;gen bii de Helpdesk. 



'L6v ö4J_ LJLj_ ~ . ,J,.,,,,.. ......... , 

{/{) /v ." 

PtJl./Wl ~ 

ll. lJ Il : Î CJ( 6 oo 6 f . 

~ ~~-~~~M~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . 
~ CJ t. - t.,o/ - 2<, 2-o ~ '2.. , .<>v . 

1/~ ~ fÁÁ lv/ /lt./~ 1/J- Go.cl. 

~kJ_~~ ~k, ~M 
~ ~~~k4-~. 

~ ~ -- €1 jl . v ~ "r- 03 - o:,- ,Z.. ,z.., ~ Ó}. C i 

MM~~~~· 
!fu_,,_._ i,.,/1. ,J.,_ ~ ck ~ ~ /4 ,/!,,/ ~ 
o-r- e"~ U-~ , 



 

 
 

Pag. 1 
 

 
> Retouradres Postbus 43006 3540 AA  Utrecht  

Peeters Melkvee 
Groenestraat 18 
4849PT DORST 
 

Directie Handhaven 
 
Divisie Inspectie 
 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 
www.nvwa.nl 
 
T 0900-0388 
info@nvwa.nl 
 
Onze referentie 
162636/127122/21988 

 
 

  

Datum 14 december 2020 

 

WAARSCHUWING 

Uit inspectie van inspecteur  van de Nederlandse Voedsel- 
en Warenautoriteit is gebleken dat niet werd voldaan aan onderstaand(e) 
wettelijke voorschrift(en). 
 
Locatie: 
Groenestraat 18, 4849PT DORST - OOSTERHOUT  
 
Bevinding(en): 
Op 3 september 2020 is geconstateerd bij het ophalen van een door u gemeld 
kadaver bij Rendac met ID-code NL  dat dit rund niet dood was. Bij dit 
dier is pijn of letsel verooorzaakt, dan wel de gezondheid of het welzijn van het 
dier benadeeld.  
 
Dit is een overtreding van artikel 2.1, eerste lid van de wet Dieren, waarvoor op, 
7 september 2020, een waarschuwing is aangezegd. 
 
Overtreder: 
Peeters Melkvee     Groenestraat 18   4849PT   Dorst 
 
Uit het bovenstaande blijkt dat u niet voldoet aan een wettelijk voorschrift. 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 strafrechtelijk traject. 
 
Wat in deze brief beschreven is, kan betrekking hebben op één of meerdere 
randvoorwaarden in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. 
Indien van toepassing wordt dit gemeld aan de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland, wat van invloed kan zijn op de uitbetaling van uw inkomenssteun. 
 
namens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, 
 
J.J. Cats 
Afdelingshoofd NVWA HH IH Afd Dier 
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•~ Rendac 

Groot Hazendonk 
Krommehoekseweg 4 
6741 MR LUNTEREN 

klantnr: 84461538/84461539 

e.c. meldkamer NVWA mailen naar: info@nvwa.nl 

Datum 
Kenmerk 
Betreft 

Son, 11-10-2019 
2019-11 
Aanbieden niet dode dieren. 

Geachte heer/ mevrouw, 

Bij het ophalen van de door u gemelde kadavers op 11-10-2019 is omstreeks 

Rendac Son B.V. 
Kanaaldijk Noord 20 

NL-5691 NM Son 

P.O. Box 9 
NL-5690 AA Son 

T +31(0)9009221 

F +31 (0)499 36 45 80 

rendac.com 

07:05 uur geconstateerd dat het aangeboden kalf niet dood was. Het betreft de laadplaats 
aan de Krommehoekseweg 4 te: Lunteren 

Hierover bent u telefonisch geïnformeerd door onze transportplanning. Zoals u zult begrijpen 
mag het aanbieden van een niet dood dier ter destructie absoluut niet voorkomen. Wij willen 
u dan ook dringend verzoeken om er zorg voor te dragen dat herhaling niet zal optreden. 

Tevens delen wij u mede dat Rendac verplicht is betreffende zaken te registreren en te 
melden bij de NVWA. Een kopie van deze brief is daarom verzonden naar de NVWA. 

Wij hopen u bij deze voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groeten, 

Rendac Son B.V. 

. :· - . 

Registered: 170.66.640 

VAT: NL 0079.65.849.8.01 

IBAN: NL28 RABO 0148220207 

Swlft: RABONL2U 

DJ:\RLING 
~ INCiAEOIENT~ 
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•~ Rendac 

De Kok BV 
Akkerdistelstraat 47 
4461 MP Goes 

Klantnummer 79062045 

e.c. meldkamer NVWA mailen naar: info@nvwa.nl 

Datum 
Kenmerk 
Betreft 

Son, 2-10-2020 
2020-012 
Aanbieden niet dode dieren 

Geachte heer/ mevrouw, 

Rendac Son B.V. 

Kanaaldijk Noord 20 

NL-5691 NM Son 

P.O. Box 9 

NL-5690 AA Son 

T +31(0)9009221 

F +31(0)49936 45 80 

rendac.com 

Bij het ophalen van de door u gemelde kadavers op 1-10-2020 is omstreeks 
07:30 uur geconstateerd dat de aangeboden pony niet dood was. Het betreft de laadplaats 
aan de Binnendijk 7 te Nieuw- en Sint Joosland. Hierover bent u telefonisch geïnformeerd 
door onze transportplanning. 

Zoals u zult begrijpen mag het aanbieden van een levend dier ter destructie absoluut niet 
voorkomen. Wij willen u dan ook dringend verzoeken om er zorg voor te dragen dat 
herhaling niet zal optreden. 

Tevens delen wij u mede dat Rendac verplicht is betreffende zaken te registreren en te 
melden bij de NVWA. Een kopie van deze brief is daarom verzonden naar de NVWA. 

Wij hopen u bij deze voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groeten, 

Behandeld door: Registered: 170 .66.640 

VAT: NL 0079.65.849.B.01 

18AN: NL2B RABO 0148220207 

Swift: RABONL2U 

D.k\RLING --~ 
~ INGAF DlfNTS -. 

. . ,•' ~ 



AID 790 Rapport meldingen dierlijke bijproducten  versie 1.0 

Rapport meldingen dierlijke bijproducten 

ALGEMEEN 

KVK 220288410000 Teamleider e 

Naam gecontroleerde Slachthuis De Kok B.V. Naam controleur  

Adres Akkerdistelstraat 47 Naam 2de controleur 

Postcode 4461MP Datum controle 06-10-2020

Woonplaats GOES Rapportnummer 479/20/0139 

Aanspreekpunt  

BRS 000000 

TOETSINGSASPECT BEVINDING 

Zijn de locatiegegevens van de melding gelijk aan de 

NAW-gegevens? 
nee (toelichten bij opmerkingen controleur) 

Meldingsnummer MOS 890295 

Is de melding aanleiding voor nader onderzoek? nee 

Wat is de reden om geen nader onderzoek uit te 
voeren? 

Kadaver is reeds afgevoerd 

Wat is de afdoening van dit onderzoek? akkoord 

Opmerkingen controleur Op 6 oktober 2020 een onderzoek ingesteld 
bij   De melding 
betrof een levend aangeboden pony aan 

Rendac. Volgens  zou het dier zijn 

gedood door een dierenarts middels 
euthanasie. Daarbij waren hij, de dierenarts 
en de houder en houdster van de pony 
aanwezig. Dier zou volgens hem wel goed 
zijn gedood. Rendac heeft het niet goed 
gezien en het kadaver niet meegenomen. 

Omdat ik geen gedoe wilde heb ik alsnog met 
een schietmasker een gat in het hoofd van de 
pony geschoten. Het kadaver is alsnog 
opgehaald.  

ONDERTEKENING 

Naam ambtenaar NVWA:  

Datum: 22-12-2020 Handtekening: 

28a
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