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

directie Strategie 
divisie Juridische zaken 

Catharijnesingel 59 
3511 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 
www. nywa . n I 

Contactpersoon 

Onze referentie 
19-1039 

Bij brief van 12 december 2019 heb ik beslist op uw verzoek om informatie over 
alle rapporten van bevindingen die zich bij onze ministerie bevinden met 
betrekking tot welzijnsschendingen bij Nederlandse varkensslachterijen op grond 
van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Daarbij heb ik besloten om de 
gevraagde documenten (gedeeltelijk) openbaar te maken. Omdat ik verwachtte 
dat belanghebbenden bezwaar zouden kunnen hebben tegen de openbaarmaking 
van (een deel van de) de informatie, heb ik de feitelijke openbaarmaking van de 
documenten, conform artikel 6, vijfde lid, van de Wob, uitgesteld tot heden. 

Nu belanghebbenden geen bezwaarschrift hebben ingediend en tijdig een verzoek 
om voorlopige voorziening hebben gedaan om de feitelijke openbaarmaking tegen 
te gaan, is er geen beletsel meer voor de feitelijke openbaarmaking. 

U treft de betreffende documenten aan als bijlagen bij deze brief. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

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

mr. A.A. ten Cate 
Teamleider team Openbaarmaking & privacy 
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doc 1 

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

IBD-nummer: 2018/140520/107339 

RAPPORT VAN BEVINDINGEN 

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer 	toezichthouder 
van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als bedoeld in artikel 5:11 van de 
Algemene wet bestuursrecht, aangewezen voor het houden van toezicht op de 
naleving van het bepaalde bij of krachtens de wettelijke voorschriften waarvan het 
toezicht op de naleving is opgedragen aan de NVWA, bericht u het volgende: 

Naar aanleiding van regulier toezicht bevond ik mij te: 

Locatie:  
Naam 
Adres 
Postcode Plaats 
Erkenningsnummer 

Soort bedrijf  : Slachthuis 

Bevindinci(en):  
Datum en tijdstip van de bevinding: 2 januari 2018 omstreeks 9:45 uur. 

In het bedrijf aangesproken en gelegitimeerd aan: .• 	1, functie: 
Bedrijfsleider 

Tijdens mijn reguliere toezicht bevond ik mij in de onthouderscel van 
...~1.11.11111111111KA. Ik zag daar een varken die door 	aan 
mij was overgedragen. Op het computerscherm zag ik dat dit varken afkomstig 
was van een bedrijf met UBF 	, het dier had bliknummery-,::,:':;n1. Het dier 
had slachtnummerMill. 
Ik zag dat de lever, nieren en de milt van dit karkas zeer donker gekleurd waren, 
ik zag dat deze organen meer bloed bevatten dan normaal. Ik zag dat het karkas 
veel bloed bevatte, met name in het onderste gedeelte bij de kop. Bij nadere 
inspectie zag ik dat dit varken geen steekgat had in de hals (zie foto's 1 en 2). 
Ook zag ik geen steekkanaal in het karkas. 
Dit varken is na de 	"""""— —911111•111111~M niet 
gestoken op de steekplaats en is dus niet uitgebloed voordat het verder 
uitgeslacht werd. 

Ik heb ook de camerabeelden van die positie opgevraagd. Het bleek dat die 
betreffende camera vanwege een technische storing die ochtend niet gewerkt 
heeft. 
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Hieruit bleek mij dat werd gehandeld in strijd met Vo (EG) nr. 1099/2009: 
Artikel 15 lid 1, de bedrijfsexploitant waarborgt dat het in bijlage III onder punt 
3.2 opgenomen operationele voorschrift voor slachthuizen in acht wordt genomen 
dat bij eenvoudige bedwelming systematisch de twee halsslagaders of de 
toevoerende bloedvaten worden doorgesneden. 

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

Deze bevindingen worden. 	 s aangerekend. 

Overtreder:  
Naam 
Adres 
Postcode Plaats 
KvK nummer 

Soort bedrijf 	: Slachthuis 

Ik bracht, 	1, als bedrijfsleider van, 
van mijn bevindingen op de hoogte en zegde ter zake een rapport van 
bevindingen aan. 

Ik heb op ambtseed dit rapport van bevindingen opgemaakt, gedagtekend en 
ondertekend domicilie kiezend te 	1 op 3 januari 2018. 

Toezichthouder 

Bijlage(n): 
2 Foto's. De foto's zijn digitaal genomen. De foto's zijn niet bewerkt maar kunnen 
in grootte aangepast zijn. 

Pagina 2 van 2 



dw.; 1 
1 

Maatregelnummer: 140520 



0 
O 
L3 

N 



Locatie:  
Naam 
Adres 
Postcode Plaats 
Erkenningsnummer 
Soort bedrijf : Slachthuis 

doc 1.1 

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

IBD-nummer: 2018/144970/112312 

RAPPORT VAN BEVINDINGEN 

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer 	toezichthouder 
van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als bedoeld in artikel 5:11 van de 
Algemene wet bestuursrecht, aangewezen voor het houden van toezicht op de 
naleving van het bepaalde bij of krachtens de wettelijke voorschriften waarvan het 
toezicht op de naleving is opgedragen aan de NVWA, bericht u het volgende: 

Naar aanleiding van een regulier toezicht bevond ik mij te: 

Bevinding(en):  
Datum en tijdstip van de bevinding: 18-07-2018 omstreeks 11:10 uur. 

In het bedrijf aangesproken en gelegitimeerd aan: 	 functie: 
bedrijfsleider. 

Tijdens mijn inspectie bevond ik mij in de vuile slachthal van 
Ik was daar belast met de PM-keuring. Omstreeks 11:10 uur 

was ik in de vuile slachthal omdat het bijna pauze was. Net  voor deze pauze 
zouden de categorie 2 dieren (dieren met een afwijking, maar zonder risico op 
bezoedeling voor de slachtlijn) geslacht worden en deze dieren worden altijd door 
de dierenarts gekeurd. Ik bevond me bij de vlamovens toen ik 

~,r,.. 

vertoonde tekenen van leven aangezien het nog heftig de kop en de voorpoten 
bewoog en zich probeerde op te richten. Dit betekent dat de bewusteloosheid niet 
aanhield tot bij het dier de dood was ingetreden. 

Ook zag ik daar een medewerker van de vuile slachthal en ik wees de medewerker 
desbetreffend varken aan. De medewerker ondernam echter geen actie. 
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Na bedwelming werd er onvoldoende controle uitgevoerd om te voorkomen dat 
broeiing slechts plaatsvindt nadat is vastgesteld dat het dier geen tekenen van 
leven meer vertoont. Ik zag namelijk dat het varken nog tekenen van bewustzijn 
en gevoeligheid vertoonde toen het varken het water van de broeibak raakte 
omdat het varken wederom zijn kop en voorpoten bewoog. Hierdoor is het dier 
ernstig vermijdbaar lijden berokkend. 

Ik zag een tweede medewerker van de vuile slachthal rennen naar de broeibak 
maar ingrijpen vanuit die positie is niet mogelijk omdat het dier onder water 
wordt getrokken. 

Hieruit bleek mij dat werd gehandeld in strijd met Vo (EG) nr. 1099/2009: 
Artikel 3 lid 1, bij het bedwelmen (en/of steken) ervoor gezorgd dat de dieren elke 
vermijdbare vorm van pijn, spanning of lijden wordt bespaard; 
Artikel 4 lid 1, de toestand van bewusteloosheid houdt aan tot bij het dier de dood 
is ingetreden. 
Artikel 15 lid 1, exploitant waarborgt dat de in bijlage III onder punt 3.2 
opgenomen operationele voorschrift in acht worden genomen dat bij eenvoudige 
bedwelming verdere uitslachting of broeiing alleen plaats vindt nadat is 
vastgesteld dat het dier geen tekenen van leven meer vertoont. 

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

Deze bevindingen worden 	 aangerekend. 

Overtreder:  
Naam 
Adres 
Postcode Plaats 
KvK nummer 
Soort bedrijf 

Ik brachtl'. 	. 	1, als bedrijfsleider van 
van mijn bevindingen op de hoogte en zegde ter zake een rapport van 
bevindingen aan. 

Ik heb naar waarheid dit rapport van bevindingen opgemaakt, gedagtekend en 
ondertekend domicilie kiezend te 	m op 30-07-2018. 

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

IBD-nummer: 2018/140891/107784 

RAPPORT VAN BEVINDINGEN 

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer 	toezichthouder 
van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als bedoeld in artikel 5:11 van de 
Algemene wet bestuursrecht, aangewezen voor het houden van toezicht op de 
naleving van het bepaalde bij of krachtens de wettelijke voorschriften waarvan het 
toezicht op de naleving is opgedragen aan de NVWA, bericht u het volgende: 

Naar aanleiding van een regulier toezicht bevond ik mij te: 

Locatie:  
Naam 
Adres 
Postcode Plaats 
Erkenningsnummer 

Soort bedrijf 	: Slachthuis 

Bevinding(en):  
Datum en tijdstip van de bevinding: 22 januari 2018 omstreeks 01:00 uur. 

In het bedrijf aangesproken en gelegitimeerd aan 	 1, functie: 
kwaliteitsmanager. 

Tijdens mijn inspectie bevond ik mij in de stalruimte van 	 .-1 De mij 
bekende stalmedewerker 	 mij dat daar sinds zaterdag 20 januari 
1715 varkens lagen. Verder vertelde hij mij dat hij daags voordien, op zondag 21 
januari dus, drie dieren om welzijnsreden had afgemaakt (omdat ze niet meer in 
de benen konden komen). De aanwezige levende dieren moesten allen een 
antemortemkeuring ondergaan. Dit gebeurde tijdens het oorhokken van de dieren. 
Ik zag dat zich in een groot gedeelte van de stal varkens bevonden. Ik zag verder 
dat er enkele rijen leeg waren. Verder zag ik dat de dieren in hun eigen 
uitwerpselen, urine en restanten voer lagen. Tijdens het omhokken zag ik dat 9 
dieren niet in de benen konden komen. Bij het merendeel van deze dieren was de 
achterhand uit elkaar geschoven. Ik zag dat deze dieren op hun kont zaten met 
beide achterbenen naar buiten gespreid. Ik zag dat een aantal dieren tevergeefs 
overeind wilde komen en daarbij hoorde ik dat ze een schreeuwend geluid 
maakten. Vanuit mijn deskundigheid als dierenarts weet ik dat dit een pijnuiting is 
ten gevolge van een overbelasting en dientengevolge een scheuring van de 
spieren aan de binnenkant van de achterpoten. Bij 1 varken was de bilnaad 
volledig uitgescheurd. Dit dier is acuut afgemaakt. Vanuit dezelfde deskundigheid 
als dierenarts weet ik dat een dergelijke houding van varkens, zittend op de kont, 
met beide benen aan weerskanten naar buiten en onmachtig te gaan staan, hier 
veroorzaakt is door het uitglijden op een door de mest, urine en voerresten super 
glad geworden vloer. 
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Acht dieren zijn op een ambulance verplaatst naar een droge, schone ruimte met 
veel strooisel. Ik zag daar dat een aantal van deze dieren weer in de benen kwam. 
Van de overige dieren waren de spieren aan de binnenkant van de achterpoten 
waarschijnlijk te ver gescheurd. 

Dat de dieren in hun eigen uitwerpselen, urine, water en restanten voerresten 
lagen komt omdat de stallen waarin zij gehuisvest waren, geen of beslist 
onvoldoende mogelijkheid hebben deze af te voeren. De enige afvoer op een hok 
van 20m2 is een klein putje met zo'n 20cm2 opening en als daar een varken op 
gaat liggen is er helemaal geen afvoer. De enige manier om dit te voorkomen is in 
deze stal veel en veel meer zaagsel in de hokken aan te brengen. Voornoemde 
stalmedewerker 	zei mij dat het aanbrengen van veel zaagsel 
onherroepelijk leidt tot verstopping van de afvoerbuizen. 

Dieren die niet binnen 12 uur na aankomst waren geslacht beschikten niet over 
een redelijke hoeveelheid geschikt of voldoende strooisel. Er was niet voor 
gezorgd dat de dieren elke vermijdbare spanning, pijn of lijden werd bespaard. 

Hieruit bleek mij dat werd gehandeld in strijd met Verordening (EG) nr. 
1099/2009: 
Artikel 3 lid 1, bij het doden en daarmee verband houdende activiteiten wordt 
ervoor gezorgd dat de dieren elke vermijdbare vorm van pijn, spanning of lijden 
wordt bespaard; 
Artikel 15 lid 1, de bedrijfsexploitant waarborgt dat het in bijlage III opgenomen 
operationele voorschriften voor slachthuizen in acht worden genomen; waaronder 
onder punt 1.2( ...) Dieren die niet binnen twaalf uur na aankomst zijn geslacht, 
moeten worden gevoederd, waarna zij met gepaste tussenpozen een redelijke 
hoeveelheid voer dienen te krijgen. In dergelijke gevallen worden de dieren 
voorzien van een adequate hoeveelheid strooisel of gelijksoortig materiaal dat een 
mate van comfort waarborgt die afgestemd is op de diersoort en het aantal 
dieren. Dit materiaal moet een doeltreffende afvoer garanderen of ervoor zorgen 
dat urine en uitwerpselen op adequate wijze worden geabsorbeerd. 

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

Deze bevindingen worden 	 aangerekend. 

Overtreder:  
Naam 
Adres 
Postcode Plaats 
KvK nummer 

Soort bedrijf 	: Slachthuis 

Ik bracht 	-A als kwaliteitsmanager 	 1  van mijn 
bevindingen op de hoogte en zegde ter zake een rapport van bevindingen aan. 
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Ik heb naar waarheid dit rapport van bevindingen opgemaakt, gedagtekend en 
ondertekend domicilie kiezend te 	op 2 februari 2018. 

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

IBD-nummer: 2018/146120/113716 

RAPPORT VAN BEVINDINGEN 

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer 	toezichthouder 
van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als bedoeld in artikel 5:11 van de 
Algemene wet bestuursrecht, aangewezen voor het houden van toezicht op de 
naleving van het bepaalde bij of krachtens de wettelijke voorschriften waarvan het 
toezicht op de naleving is opgedragen aan de NVWA, bericht u het volgende: 

Naar aanleiding van een regulier toezicht bevond ik mij te: 

Locatie:  
Naam 
Adres 
Postcode Plaats 
Erkenningsnummer 
Soort bedrijf 
	

: Slachthuis 

Bevinding(en):  
Datum en tijdstip van de bevinding: 13 september 2018 omstreeks 14:05 uur. 

In het bedrijf aangesproken en gelegitimeerd aan: 	 , functie: 

Tijdens mijn inspectie bevond ik mij in de slachthal van slachthuis, 
Ik was bezig met mijn regulier toezicht toen ik in een categorie 2 

bak iets zag bewegen. In de cat. 2 bak horen alleen dode afgekeurde varkens te 
liggen. Ik zag dat een varken, met slachtbliknummer:::,....-:)1 (zie foto), rechtop in 
de categorie 2 bak zat waarbij ik zag dat het dier ritmische ademhalingen vertoonde 
en actief rond keek. Ik zag dat dit varken een steekwond in zijn hals had. Deze 
steekwond is ontstaan nadat het varken was bedwelmd en daarna werd gestoken 
om te verbloeden. Ik stelde vast dat het bewustzijnsverlies na de bedwelming en 
het steken van het varken, met slachtbliknummer: 	niet aanhield tot het 
dier dood was. 

Vanuit mijn deskundigheid als dierenarts concludeer ik dat het dier daarmee ernstig 
vermijdbaar lijden is berokkend. 

Hieruit bleek mij dat werd gehandeld in strijd met Vo. (EG) nr. 1099/2009: 
Artikel 3 lid 1, bij het bedwelmen wordt ervoor gezorgd dat de dieren elke 
vermijdbare vorm van pijn, spanning of lijden wordt bespaard; 
Artikel 4 lid 1, de toestand van bewusteloosheid houdt aan tot bij het dier de dood 
is ingetreden. 

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

doc 3 
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aangerekend. Deze bevindingen worden 

Overtreder:  
Naam 
Adres 
Postcode Plaats 
KvK nummer 
Soort bedrijf 	: Slachthuis 

Ik bracht... 	 , als eigenaar van 
wal van mijn bevindingen op de hoogte en zegde ter zake een rapport van 
bevindingen aan. 

Ik heb op ambtseed dit rapport van bevindingen opgemaakt, gedagtekend en 
ondertekend domicilie kiezend te, 	iop 19 september 2018. 

Toezichthouder 

Bijlage: 
- 1 foto. De foto is digitaal genomen. De foto is niet bewerkt maar kan in grootte 
aangepast zijn. 
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Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit 

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum 7 januari 2019 

WAARSCHUWING 

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

Locatie:  

Directie Keuren 

Divisie Ontwerp en 
Dienstverlening 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 
www.nvwa.nl  

Ontwikkeling en ondersteuning 
Interventiebureau Dier 
T 038 429 13 00 
ibd@nvwa.nl  

Onze referentie 

Bijlagen 

Overtreder:  

Bevinding:  
Op 13 september 2018 omstreeks 14.05 uur, bevond de inspecteur zich in de 
slachthal. De inspecteur zag dat een varken, met slachtbliknummer 
rechtop in een categorie 2 bak zat. De inspecteur zag dat het dier ritmische 
ademhalingen vertoonde en actief rondkeek. De inspecteur zag dat het varken 
een steekwond in zijn hals had, die was ontstaan nadat het varken bedwelmd was 
en vervolgens gestoken was om te verbloeden. De inspecteur zag dat het 
bewustzijnsverlies na de bedwelming en het steken niet aanhield tot het dier dood 
was. Het dier is daarmee ernstig vermijdbaar lijden berokkend. 

Gelet op de bevindingen van de inspecteur heeft u artikel 3, eerste lid en artikel 4, 
eerste lid, van Verordening (EG) nr. 1099/2009 overtreden. 

Gelet op de geconstateerde overtredingen van Verordening (EG) nr. 1099/2009 
geef ik u een schriftelijke waarschuwing. 
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Uit het bovenstaande blijkt dat u niet voldoet aan wettelijke voorschriften. 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. 

Namens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, 

Directie Keuren 

Divisie Ontwerp en 
Dienstverlening 

Datum 
7 januari 2019 

Onze referentie 

Afdelingshoofd Veterinaire keuring & exportcertificering Noord 
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Locatie:  
Naam 
Adres 
Postcode Plaats 
Erkenningsnummer 
Soort bedrijf Slachthuis 

doc4 

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

IBD-nummer: 2018/143652/111988 

RAPPORT VAN BEVINDINGEN 

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer~, toezichthouder 
van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als bedoeld in artikel 5:11 van de 
Algemene wet bestuursrecht, aangewezen voor het houden van toezicht op de 
naleving van het bepaalde bij of krachtens de wettelijke voorschriften waarvan het 
toezicht op de naleving is opgedragen aan de NVWA, bericht u het volgende: 

Naar aanleiding van regulier toezicht bevond ik mij te: 

Bevinding(en):  
Datum en tijdstip van de bevinding: maandag 14 mei 2018 omstreeks 10:45 uur. 

In het bedrijf aangesproken de mij bekende:. , 	, functie: bedrijfsleider. 

Tijdens mijn inspectie heb ik van 	 het varken met 
slachtnummer 	• «1 gekregen, uitgeselecteerd en overgedragen voor keuring 
door een NVWA dierenarts, in verband met het slecht verbloed zijn van het 
varken. 

Ik stelde tijdens mijn keuring vast dat het varken met slachtnummer ;M na 
bedwelming niet was gestoken, ik zag namelijk dat er geen sporen waren van het 
steken in de hals van het varken. Het varken was in zijn geheel niet verbloed. Ik 
zag bloedophoping in de kop van het varkenskarkas, de longen en de organen. 

Ik heb 	 mijn bevindingen zoals hierboven beschreven 
medegedeeld. 

Hieruit bleek mij dat werd gehandeld in strijd met Verordening (EG) nr. 
1099/2009; 
Artikel 4 lid 1, methoden die niet de onmiddellijke dood tot gevolg hebben worden 
zo spoedig mogelijk gevolgd door een methode die de dood garandeert zoals 
verbloeden. 
Artikel 15 lid 1, bedrijfsexploitant waarborgt dat het in bijlage III onder punt 3.2 
opgenomen operationele voorschrift voor slachthuizen in acht wordt genomen, dat 
bij eenvoudige bedwelming systematisch de twee halsslagaders of de toevoerende 
bloedvaten worden doorgesneden. 
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Op grond van artikel 6.2, eerste lid van de Wet dieren, juncto artikel 5.8 van de 
Regeling houders van dieren, is het verboden in strijd te handelen met de 
hierboven genoemde artikelen van Verordening (EG) nr. 1099/2009. 

Deze bevindingen worden 	 aangerekend. 

Overtreder:  
Naam 
Adres 
Postcode Plaats 
KvK nummer 
Soort bedrijf 

 

Ik bracht • 	 als bedrijfsleider van 	 van 
mijn bevindingen op de hoogte en zegde terzake een rapport van bevindingen 
aan. 

Ik heb op ambtsbelofte dit rapport van bevindingen opgemaakt, gedagtekend en 
ondertekend domicilie kiezend te 	op 14 mei 2018. 

Toezichthouder 
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Locatie:  
Naam 
Adres 
Postcode Plaats 
Erkenningsnummer 
Soort bedrijf : Slachthuis 
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Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit 

IBDNummer: 2018/147664/115153 

RAPPORT VAN BEVINDINGEN 

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer 	, toezichthouder 
van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene 
wet bestuursrecht, aangewezen voor het houden van toezicht op de naleving van 
het bepaalde bij of krachtens de wettelijke voorschriften waarvan het toezicht op 
de naleving is opgedragen aan de NVWA, bericht u het volgende: 

Naar aanleiding van regulier toezicht bevond ik mij te: 

Bevinding(en):  
Datum en tijdstip van de bevinding: 16 november 2018, omstreeks 15:00 uur. 

In het bedrijf aangesproken en gelegitimeerd aan: 	• • 	 ; functie: 
medewerker directie. 

Tijdens mijn inspectie bevond ik mij in de 'vuile slachthal' van slachthuis 
1Ik bevond mij tegenover de steker, daar waar de met spoed geslachte 

varkens worden opgehangen. 

Ik kon daar over de muur en een poortje heen kijken en zag de medewerkers van 
het slachthuis die de varkens richting de CO2-bedwelmingsapparatuur moeten 
drijven, hun werk doen. Ik zag een medewerker een poortje openen en toen zag ik 
ook de varkens. Ik zag dat één varken zat. Ik zag dat deze medewerker het zittende 
varken probeerde op te drijven door het poortje, door met de opdrijfpeddel op de 
rug van het varken te kloppen. Ik zag dat de medewerker het varken door het 
poortje duwde, kloppend en door te trappen en duwen met zijn voet. Ik zag dat het 
varken niet opstond. Vanuit mijn kennis en ervaring wist ik dat dit varken mogelijk 
een fractuur kon hebben. Ook opgeleid personeel zou dit moeten weten. Ik hoorde 
het varken gillen, op een manier dat ik weet vanuit mijn kennis en ervaring dat het 
een uiting van pijn moet zijn geweest. 
Doordat de medewerker van het slachthuis het varken vooruitduwde door middel 
van een trappende beweging, werd er niet voor gezorgd dat het varken elke 
vermijdbare vorm van pijn en dus lijden werd bespaard. 

Daarna ben ik omgelopen naar de stal om het varken te bekijken. Ik zag het varken 
inmiddels liggen met zijn achterpoten naar achteren /opzij (zie foto's 1-4). Uit mijn 
deskundigheid als dierenarts kan ik zeggen dat het varken ergens ofwel een fractuur 
ofwel schade aan de weke weefsels had opgelopen, zodanig dat het niet meer in 
staat was om zelf te lopen. 
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Hieruit bleek mij dat werd gehandeld in strijd met Verordening (EG) nr. 1099/2009: 
Artikel 3 lid 1: bij het doden van dieren en daarmee verband houdende activiteiten 
wordt ervoor gezorgd dat de dieren elke vermijdbare vorm van pijn, spanning of 
lijden wordt bespaard; 
Artikel 15 lid 1: in samenhang met bijlage III punt 1.8, onder a : het is verboden 
om dieren te slaan of te schoppen. 

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

Deze bevindingen worden 	 aangerekend. 

Overtreder:  
Naam 
Adres 
Postcode Plaats 
KvK nummer 
Soort bedrijf 

Ik bracht 	 , als medewerker directie van 
van mijn bevindingen op de hoogte en zegde ter zake een rapport van bevindingen 
aan. 

Ik heb op ambtsbelofte dit rapport van bevindingen opgemaakt, gedagtekend en 
ondertekend te 	op 7 december 2018. 

Toezichthouder 

Bijlage(n): 
4 Foto's. De foto's zijn digitaal genomen. De foto's zijn niet bewerkt maar kunnen 
in grootte aangepast zijn. 
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Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit 

IBD-nummer: 2018/147715/115395 

RAPPORT VAN BEVINDINGEN 

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer 	toezichthouder 
van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als bedoeld in artikel 5:11 van de 
Algemene wet bestuursrecht, aangewezen voor het houden van toezicht op de 
naleving van het bepaalde bij of krachtens de wettelijke voorschriften waarvan het 
toezicht op de naleving is opgedragen aan de NVWA, bericht u het volgende: 

Naar aanleiding van het regulier toezicht bevond ik mij te: 

Locatie:  
Naam 
Adres 
Postcode Plaats 

Soort bedrijf 	: Slachthuis 

Bevinding(en):  
Datum en tijdstip van de bevinding: 19 november 2018 omstreeks 07:15 uur. 

In het bedrijf aangesproken en gelegitimeerd aan: 	 functie: 
Verantwoordelijke vuile slachthal. 

Tijdens mijn inspectie, bevond ik mij in de ruimte waar de bedwelmde varkens 
hangend aan het baanwerk getransporteerd worden naar de broeibak. In dit 
stadium van het slachtproces zijn de varkens verdoofd en gestoken om te 
verbloeden. De varkens moeten in dit stadium dood zijn. Ik zag dat verschillende 
varkens nog bewogen: ze stampten met de achterpoten. Ik zag ook dat een varken 
de kop wat achterover gooide en hevig begon te spartelen, het dier reageerde 
positief op de ooglidreflex. Door deze bewegingen wist ik zeker dat de dieren nog in 
leven waren. Omdat er geen stopknop in de ruimte aanwezig is, liep ik naar de 
steektafel om de band te laten stoppen. 
Ik vroeg aan de welfare officer 	 om met de tang de bewegende 
varkens handmatig bij te verdoven. 
Een varken was intussen al te ver en ging de broeibak in. Ik zag bij dit varken toen 
het de broeibak ingedompeld werd heel heftig reageerde door hevig te spartelen, dit 
wijst met zekerheid op de aanwezigheid van bewustzijn. Het varken ging dus levend 
in de broeibak met water van ca 60 °C. Ik concludeer hieruit dat bij dit varken de 
bedwelming zeker niet aanhield tot de dood. Het water spatte nog uit de broeibak 
tot het varken helemaal ondergedompeld was. Dit dier werd zeker ernstig 
vermijdbaar lijden toegebracht. 

Ik weet dat er vanaf de plaats van bedwelming en verbloeden, geen zicht is op de 
transportband naar de broeibak. Er kan na de steektafel geen controle uitgevoerd 
worden door de medewerkers om te voorkomen dat varkens met tekenen van 
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leven toch de broeibak in gaan. Op de plek waar ik mij bevond, kan ik het 
transport van de hangende varkens niet onderbreken. 

Wegens de dringende noodzaak om het dierenwelzijn te bewaken en zo goed 
mogelijk te herstellen, was ik niet in de gelegenheid om beelden op te nemen als 
bewijsmateriaal. 	 heeft echter een camera geïnstalleerd op de 
broeibak. Deze filmt constant de varkens die de broeibak in gaan. 

Uit al het bovenste bleek mij dat werd gehandeld in strijd met de Verordening 
(EG) nr. 1099/2009. 
Artikel 3 lid 1, bij het bedwelmen (en/of steken) wordt ervoor gezorgd dat de 
dieren elke vermijdbare vorm van pijn, spanning of lijden wordt bespaard; 
Artikel 4 lid 1, de toestand van bewusteloosheid en gevoelloosheid houdt aan tot 
bij het dier de dood is ingetreden. 
Artikel 15 lid 1, exploitant waarborgt dat de in bijlage III onder punt 3.2 
opgenomen operationele voorschrift in acht worden genomen dat bij eenvoudige 
bedwelming verdere uitslachting of broeiing alleen plaats vindt nadat is 
vastgesteld dat het dier geen tekenen van leven meer vertoont. 

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

Deze bevindingen worden 	 aangerekend. 

Overtreder:  
Naam 
Adres 
Postcode Plaats 
KvK nummer 

Soort bedrijf 	: Slachthuis 

Ik bracht t . 	 , als verantwoordelijke vuile slachthal van 
• van mijn bevindingen op de hoogte en zegde ter zake een rapport 
van bevindingen aan. 

Ik heb naar waarheid dit rapport van bevindingen opgemaakt, gedagtekend en 
ondertekend domicilie kiezend te  - 	iop 19 november 2018. 

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

IBD-nummer: 2019/151165/117609 

RAPPORT VAN BEVINDINGEN 

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer 	toezichthouder 
van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als bedoeld in artikel 5:11 van de 
Algemene wet bestuursrecht, aangewezen voor het houden van toezicht op de 
naleving van het bepaalde bij of krachtens de wettelijke voorschriften waarvan het 
toezicht op de naleving is opgedragen aan de NVWA, bericht u het volgende: 

Naar aanleiding van het regulier toezicht bevond ik mij te: 

Locatie:  
Naam 
Adres 
Postcode Plaats 
Erkenningsnummer 

Soort bedrijf 	: Slachthuis 

Bevinding(en):  
Datum en tijdstip van de bevinding: 18/04/2019 omstreeks 11:00 uur. 

In het bedrijf aangesproken en gelegitimeerd aan: 
functie: Verantwoordelijke slachthal 

Tijdens mijn inspectie bevond ik mij in de ruimte waar de bedwelmde varkens 
hangend aan het baanwerk, getransporteerd worden naar de broeibak. In dit 
stadium van het slachtproces zijn de varkens verdoofd en gestoken om te 
verbloeden. De varkens moeten in dit stadium dood zijn. Ik zag dat een varken 
dat reeds in de broeibak zakte, nog hevig spartelde. Eens ondergedompeld in het 
hete water van ca 60 graden, bleef het dier zodanig te keer gaan dat het water 
over de broeibak gutste. 

Verschillende andere varkens die aan hetzelfde baanwerk hingen en dus ook dood 
zouden moeten zijn bewogen ook nog hevig. Ze stampten met de achterpoten. 
Enkele hadden zelfs nog oogreflex, wat een teken van bewustzijn is. Omdat er 
geen stopknop in de bedoelde ruimte aanwezig is, kon ik de band niet stilleggen. 
Ik moest naar de steektafel om daar de band te laten stoppen. Ik vroeg aan de 
welfare officer 	1 om met de tang de bewegende varkens opnieuw te 
verdoven. Een andere varken was intussen al in de broeibak aan het zakken en 
kon niet extra verdoofd worden. Ook dit varken spartelde toen het met de neus in 
contact kwam met het hete water. Door deze hevige afweerreactie op het hete 
water, weet ik dat het dier nog gevoelig was en dus niet helemaal bewusteloos en 
zeker niet dood was. 
Ik concludeer hieruit dat ook dit varken onvoldoende verdoofd was en dat de 
bedwelming zeker niet aanhield tot de dood. Dit dier werd zeker ernstig 
vermijdbaar lijden toegebracht. 



doc 6.1 

Ik weet dat er vanaf de plaats van bedwelming en verbloeden, geen zicht is op de 
transportband naar de broeibak. Er kan na de steektafel geen controle uitgevoerd 
worden door de medewerkers om te voorkomen dat varkens met tekenen van 
leven toch de broeibak in gaan. 
Op de plek waar ik mij bevond, kan ik het transport van de hangende varkens niet 
onderbreken. 

Wegens de dringende noodzaak om het dierenwelzijn gedurende het hele 
slachtproces te bewaken en, indien nodig, zo goed mogelijk te herstellen, was ik 
niet in de gelegenheid om beelden te nemen als bewijsmateriaal.' 'm~ 
heeft echter een bewakingssysteem met camerabeelden die de broeibak constant 
monitoren. Deze beelden kunnen dus altijd nog opgevraagd worden. 

Volgens de verantwoordelijken van de vuile slachthal werkt de verdoving 
onvoldoende wanneer de verdovingselectroden die de stroom geven aan het 
varken, vuil zijn. De electroden worden onvoldoende schoongemaakt. Deze 
omissie moet het bedrijf aangerekend worden. Ook moet de steker, die als eerste 
een handeling doet na de verdoving, sneller ingrijpen als hij ziet dat de dieren 
onvoldoende verdoofd uit de restrainer komen. Het bedrijf moet zijn medewerkers 
in dit geval beter instrueren. Tenslotte moet ook een buffer gevormd worden aan 
het begin van het glijbaanwerk. Wanneer de varkens omhoog getrokken worden 
naar het baanwerk, moeten ze voldoende tijd hebben om volledig uit te bloeden. 
Daarom blijven ze even als buffer stil hangen vooraleer ze verder gaan aan het 
glijdende baanwerk. Wanneer deze tijd te kort is, is het mogelijk dat ze 
onvoldoende uitgebloed de broeibak ingaan. Door dit onvoldoende uitbloeden, is 
het mogelijk dat ze niet dood zijn en nog tekenen van bewustzijn vertonen. 

Hieruit bleek mij dat werd gehandeld in strijd met Verordening (EG) nr. 
1099/2009: 
Artikel 3 lid 1, bij het bedwelmen(en/of steken)wordt ervoor gezorgd dat de 
dieren elke vermijdbare vorm van pijn, spanning of lijden wordt bespaard; 
Artikel 4 lid 1, de toestand van bewusteloosheid en gevoelloosheid houdt aan tot 
bij het dier de dood is ingetreden; 
Artikel 15 lid 1, exploitant waarborgt dat de in bijlage III onder punt 3.2 
opgenomen operationele voorschriften in acht genomen worden dat bij 
eenvoudige bedwelming verdere uitslachting of broeiing alleen plaats vindt nadat 
is vastgesteld dat het dier geen tekenen van leven meer vertoont. 

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

Deze bevindingen worden 	 aangerekend. 

Overtreder:  
Naam 
Adres 
Postcode Plaats 
KvK nummer 

Soort bedrijf 	: Slachthuis 
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Ik bracht 	 als verantwoordelijke slachthal van 	; 
van mijn bevindingen op de hoogte en zegde ter zake een rapport 

van bevindingen aan. 

Ik heb naar waarheid dit rapport van bevindingen opgemaakt, gedagtekend en 
ondertekend domicilie kiezend te 	; op 18/04/2019. 

Toezichthouder 



Locatie:  
Naam 
Adres 
Postcode Plaats 
Erkenningsnummer 
Soort bedrijf : Slachthuis 
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Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit 

IBD-nummer: 2019/152186/118080 

RAPPORT VAN BEVINDINGEN 

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer 	toezichthouder 
van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als bedoeld in artikel 5:11 van de 
Algemene wet bestuursrecht, aangewezen voor het houden van toezicht op de 
naleving van het bepaalde bij of krachtens de wettelijke voorschriften waarvan het 
toezicht op de naleving is opgedragen aan de NVWA, bericht u het volgende: 

Naar aanleiding van regulier toezicht bevond ik mij te: 

Bevinding(en):  
Datum en tijdstip van de bevinding: 6 juni 2019 omstreeks 11:30 uur. 

In het bedrijf aangesproken en gelegitimeerd aan: 
functie: verantwoordelijke vuile slachthal. 

Tijdens mijn inspectie, bevond ik mij in de ruimte waar de bedwelmde varkens 
hangend aan het baanwerk naar de broeibak getransporteerd worden. Ik zag dat 
verschillende varkens nog bewogen; ik zag dat ze stampten met de achterpoten. 
Ik zag ook een varken wat de kop achterover gooide en hevig begon te spartelen, 
het dier reageerde positief op de ooglidreflex. Omdat er geen stopknop in de 
ruimte aanwezig is, liep ik naar de steektafel om de band te laten stoppen. Ik 
vroeg aan de welfare officer, 	om met de tang de bewegende 
varkens handmatig bij te verdoven. Een varken was intussen al te ver en ging 
levend de broeibak in. Ik zag dat dit varken bij het ingaan in de broeibak hevig 
spartelde. Ik maak hier uit op dat dit varken onvoldoende verdoofd was en dat de 
bedwelming zeker niet aanhield tot de dood. Het water spatte nog uit de broeibak 
tot het varken helemaal ondergedompeld was. Dit dier werd ernstig vermijdbaar 
lijden toegebracht. De welfare officer, 	 stond naast mij en heeft dit 
ook gezien. Door deze waarneming die ik gedaan heb bij de broeibak, moet ik 
besluiten dat het verdovingsproces door de werknemers niet beheerst wordt. 

Ik weet dat er vanaf de plaats van bedwelming en verbloeden geen zicht is op de 
transportband naar de broeibak. Er kan na de steektafel geen controle uitgevoerd 
worden door de medewerkers om te voorkomen dat varkens met tekenen van 
leven toch de broeibak in gaan. Op de plek waar ik mij bevond kon ik het 
transport van de hangende varkens niet onderbreken. 

Wegens de hoogdringendheid om het dierenwelzijn te bewaken en zo goed 
mogelijk te herstellen, was ik niet in de mogelijkheid om beelden op te nemen als 
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bewijsmateriaal. De firma 	 heeft echter een camera geïnstalleerd 
op de broeibak. Deze filmt constant de varkens die de broeibak in gaan. Het 
hiervoor beschreven varken ging om 11:30 uur de broeibak in. Reeds zeer dikwijls 
heeft de NVWA aangedrongen bij 	 i om een stopknop te installeren 
net voor de broeibak. Deze kan dan bij hoogdringendheid ingedrukt worden, zodat 
de varkens niet in de broeibak moeten verdrinken. 

Hieruit bleek mij dat werd gehandeld in strijd met Vo (EG) nr. 1099/2009: 
Artikel 3 lid 1, bij het bedwelmen (en/of steken) wordt ervoor gezorgd dat de 
dieren elke vermijdbare vorm van pijn, spanning of lijden wordt bespaard; 
Artikel 4 lid 1, de toestand van bewusteloosheid en gevoelloosheid houdt aan tot 
bij het dier de dood is ingetreden. 

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

Deze bevindingen worden 	 aangerekend. 

Overtreder:  
Naam 
Adres 
Postcode Plaats 
KvK nummer 
Soort bedrijf 	: Slachthuis 

Ik bracht 	 en later ook 	 als 
verantwoordelijken vuile slachthal van 	 j van mijn bevindingen op 
de hoogte en zegde ter zake een rapport van bevindingen aan. 

Ik heb naar waarheid dit rapport van bevindingen opgemaakt, gedagtekend en 
ondertekend domicilie kiezend te 	op 6 juni 2019. 

Toezichthouder 



Locatie:  
Naam 
Adres 
Postcode Plaats 
Erkenningsnumme 
Soort bedrijf : Slachthuis 
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Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit 

IBD-nummer: 2018/144491/111941 

RAPPORT VAN BEVINDINGEN 

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernumme~ toezichthouder 
van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als bedoeld in artikel 5:11 van de 
Algemene wet bestuursrecht, aangewezen voor het houden van toezicht op de 
naleving van het bepaalde bij of krachtens de wettelijke voorschriften waarvan het 
toezicht op de naleving is opgedragen aan de NVWA, bericht u het volgende: 

Naar aanleiding van een regulier toezicht bevond ik mij te: 

Bevinding(en):  
Datum en tijdstip van de bevinding: 22 juni 2018 omstreeks 11:15 uur. 

In het bedrijf aangesproken en gelegitimeerd aan: is. 	 , functie: 
Kwaliteitsmanager 

Tijdens mijn inspectie bevond ik mij in de ruimte in het slachthuis waar de 
varkens hangend aan baanwerk boven de zogenaamde bloedgoot naar de 
broeibak worden getransporteerd. Ik controleerde hier de varkens op tekenen van 
leven. De varkens hebben dan al de bedwelmapparatuur gepasseerd en zijn 
gestoken teneinde te verbloeden. 

Ik zag daar dat een varken tekenen van leven vertoonde : het dier keek om zich 
heen, ademde actief en reageerde positief op de door mij toegepaste ooglid- en 
corneareflex. 
Tevens stelde ik vast dat het bewustzijnsverlies na de bedwelming bij dit varken 
niet aanhield tot het dier dood was. Ik zag dat het varken, zodra het het water 
van de broeibak raakte, heftig reageerde en het water van de broeibak heftig in 
beweging bracht. Ik zag dat het varken nog tekenen van bewustzijn en 
gevoeligheid vertoonde toen het de broeibak inging. Hierdoor is het dier ernstig 
vermijdbaar lijden berokkend. 

Ik zag dat er geen zicht was op het begin van de broeibak vanaf de plaats waar 
varkens bedwelmd en verbloed worden. 

Ik zag dat er op de plek waar ik mij bevond, bij het begin van de broeibak, geen 
mogelijkheid was om het transport van de hangende varkens richting de broeibak 
te onderbreken. 
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Ik stelde vast dat bij elektrisch bedwelmde varkens geen controle werd uitgevoerd 
om te voorkomen dat varkens met tekenen van leven gebroeid worden. 
Op deze plaats in het slachthuis was geen apparatuur of medewerker aanwezig 
om deze controle uit te voeren. 

Hieruit bleek mij dat werd gehandeld in strijd met Verordening (EG) nr. 
1099/2009: 
Artikel 3 lid 1, bij het bedwelmen (en/of steken) wordt ervoor gezorgd dat de 
dieren elke vermijdbare vorm van pijn, spanning of lijden wordt bespaard; 
Artikel 4 lid 1, de toestand van bewusteloosheid en gevoelloosheid houdt aan tot 
bij het dier de dood is ingetreden. 
Artikel 15 lid 1, exploitant waarborgt dat de in bijlage III onder punt 3.2 
opgenomen operationele voorschrift in acht worden genomen dat bij eenvoudige 
bedwelming verdere uitslachting of broeiing alleen plaats vindt nadat is 
vastgesteld dat het dier geen tekenen van leven meer vertoont. 

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

Deze bevindingen worden 	aangerekend. 

Overtreder:  
Naam 
Adres 
Postcode Plaats 
KvK nummer 

Soort bedrijf 	: Slachthuis 

Ik bracht 	 ; als kwaliteitsmanager van 	 van van 
mijn bevindingen op de hoogte en zegde ter zake een rapport van bevindingen 
aan. 

Ik heb op ambtseed dit rapport van bevindingen opgemaakt, gedagtekend en 
ondertekend domicilie kiezend te 	op 20 september 2018. 

Toezichthouder 

Bijlage(n): 
-filmopname 
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Locatie:  
Naam 
Adres 
Postcode Plaats 
Erkenningsnummer 
Soort bedrijf : Slachthuis 
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Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit 

IBDNummer: 2019/151677/118579 

RAPPORT VAN BEVINDINGEN 

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer 	, toezichthouder 
van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene 
wet bestuursrecht, aangewezen voor het houden van toezicht op de naleving van 
het bepaalde bij of krachtens de wettelijke voorschriften waarvan het toezicht op 
de naleving is opgedragen aan de NVWA, bericht u het volgende: 

Naar aanleiding van regulier toezicht bevond ik mij te: 

Bevinding(en):  
Datum en tijdstip van de bevinding: 14 mei 2019, omstreeks 07:45 uur. 

Tijden's mijn toezicht en ten behoeve van de levende keuring (AM-keuring) bevond 
ik mij in de aanvoerstallen van 	 j  waar de slachtdieren waren 
verzameld. Ik was daar gezamenlijk met c 	 slachthuisexploitant 
en tevens aangesteld als dierwelzijnsfunctionaris. Ik zag in de stallen meerdere 
koppels varkens verzameld met verschillende herkomst. 

Ik zag in de stal een koppel van ongeveer 30 varkens en biggen. In dit koppel zag 
ik een varken liggen met oornummer Emmigim. Dit varken kon in eerste 
instantie niet in de benen komen. Na drang van mijn kant, door met mijn knieën 
tegen de zijkant te duwen, kwam dit varken met pijn en moeite in de benen. Ik zag 
dat het varken toen het eenmaal stond de linker achterpoot in geheel niet belastte. 
Ik zag dat de linker achterpoot ter hoogte van het hakgewricht verdikt was (zie 
foto's 1-4). Ik voelde aan de linker achterpoot ter hoogte van het hakgewricht dat 
deze warm was (warmer dan het rechter hakgewricht) en pijnlijk, want het varken 
begon te kreunen bij palpatie aan het linker hakgewricht. 
In mijn functie als officiële dierenarts concludeerde ik dat dit dier pijn had als gevolg 
van een ontstoken hakgewricht. Deze ontsteking was al aanwezig voor het transport 
van dit dier. Naar mijn mening had dit varken niet op transport gesteld mogen 
worden. 
Uit de documentatie (VKI / Vervoersdocument) en verklaring van de exploitant is 
dit varken met zijn koppelgenoten op maandagavond rond 19.00-20.00 uur op het 
slachthuis aangekomen en hebben de nacht aldaar doorgebracht. Dit heeft het 
welzijn van dit varken niet goed gedaan. 

Doordat bovengenoemd varken de linker achterpoot niet kon belasten en daardoor 
ernstig kreupel was, had het varken specifieke welzijnsbehoeften waarin niet was 
voorzien. 
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Omdat de afwijking bij het varken al aanwezig was bij aankomst op het slachthuis 
had het varken bij aankomst op het slachthuis apart van de overige dieren gestald 
moeten worden. Omdat het varken was ondergebracht in een stal tezamen met 
andere varkens en biggen kon het varken zich niet onttrekken aan haar stalgenoten, 
wat bij het varken, gelet op haar fysieke gesteldheid, vermijdbare pijn en spanning 
heeft veroorzaakt. 

Tijdens mijn inspectie stelde ik vast dat op het slachthuis de 
welzijnsomstandigheden van elke zending dieren niet systematisch bij aankomst 
was beoordeeld door de functionaris voor het dierenwelzijn of door een persoon die 
rechtstreeks aan die functionaris rapporteert. Bij de beoordeling moeten de 
prioriteiten in kaart gebracht worden, met name door te bepalen welke dieren 
specifieke welzijnsbehoeften hebben en welke maatregelen genomen dienen te 
worden om in die behoeften te voorzien. 
Hieruit bleek mij dat gehandeld is in strijd met artikel 15, eerste lid, in samenhang 
met bijlage III, punt 1.1, van verordening (EG) nr. 1099/2009 omdat geen 
maatregelen waren genomen om in de welzijnsbehoeften van het varken te 
voorzien. 
Tevens is in strijd met artikel 3, eerste lid, van verordening (EG) nr. 1099/2009 
gehandeld, omdat de big niet elke vermijdbare vorm van pijn en spanning werd 
bespaard. 

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

Deze bevindingen worden 	 ; aangerekend. 

Overtreder:  
Naam 
Adres 
Postcode Plaats 
KvK nummer 
Soort bedrijf 

Ik bracht 	(-g, 	slachthuisexploitant van 	 van 
mijn bevindingen op de hoogte en zegde ter zake een rapport van bevindingen aan. 

Verhoor:  

Datum van het verhoor: 14 mei 2019. 

Identiteitsgegevens van de gehoorde persoon: 

Naam 
Voornamen 
Geboortedatum 
Woonadres 
Gemeente 
Functie 

De identiteit van de gehoorde persoon is geverifieerd bij de Basisregistratie 
personen. 

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

"Ik heb de transporteur helpen lossen omdat hij voor de poort stond. De dieren 
lossen, dat is vriendelijker dan om de varkens in de kar te laten zitten". 

Ik heb op ambtsbelofte dit rapport van bevindingen opgemaakt, gedagtekend en 
ondertekend domicilie kiezend te 	!op 14 mei 2019. 

Toezichthouder~ 

Bijlage(n): 
Vervoersdocument varkens 
4 Foto's. De foto's zijn digitaal genomen. De foto's zijn niet bewerkt maar kunnen 
in grootte aangepast zijn. 



Maatregelnummer: 151677 
1. Varken 

Links 
achter dik en 
gezwollen 
hakgewricht 



2. Varken 

Links achter dik en 
gezwollen 
hakgewricht 

3. Varken 

Links achter dik en 
gezwollen 
hakgewricht 

4. Varken 

Links 
achter dik en 
gezwollen 
hakgewricht 



Stal nr. 

VERVOERSDOCUMENT VARKENS 
BIGGEN EXPRES 

Plaats: 

UBN nr.: 

KC 
Hericomstadres: 
Tussenpersoon / Handler 

Naam leverancier / landwi 

Laadadres / Anschrift 

Plaats / Ort 

UBN / Betriebsnummer 

Code 1. zeug / Sau 2. beer / Eber 	3. big / Ferkel 	4. vleesvarken / Schlachtschwein 	5. ov. slachtv. / ubrige Schweine 

Naam transporteur  
In te vullen door de 
Afvoer: 	 datum .13 /541  -  

tijdstip • 	  

datum • 	  

Kenteken vaarwogen. i 

Kenteken aanhangei 

Varkenshouder 'vw. MIWaill uur vormen:me ageren 
*voldoen aan Algemene Voorwaarden IKB varken 
*geboren en opgegroeid zijn in Nederland 
*gezond zijn en de laatste 6 maanden geen klinische verschijnselen van de ziekte van Aujeszky en/of Abortus Blauw (PRRS) hebben vertoond. 
*voldoen aan de monitoringsverplichting voor SVD (3 monsters per 4 maanden), salmonella en Ziekte van Aujeszky. 
*minimaal 12 uur voor verlading nuchter zijn gehouden en geen kalmeringsmiddelen zijn toegediend. 
*de uitval van de koppel varkens is kleiner dan of gelijk aan 5% 
Indien de uitval groter is dan 5%, geef reden van uitval 	  

*De varkens zijn niet behandeld met diergeneesmiddelen 60 dagen voor slachten zo wel individueel als koppel. 
Indien de varkens wel behandeld zijn, geef hieronder aan welke behandeling 
Afdeling 	Aantal 	Oormerk 	Begin en einddatum behandeling 	naam middel 	reg, nr. 

Lostijd: 

1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 

Laatste reiniging en ontsmetting: 

plaats - 	  

datum 	- 

tijdstip • 	  
begin KM stand 	- 

einde KM stand 	- 

verwachte reistijd • 	  

*doorhalen indien niet van toepassing 

Standarderklarung (Nodig voor levering aan Duitsland) EG-verordening nr. 853/2004 
Der lebensmittelunternehmer, der kir den Herkunftsbetrieb der oben genannten Tiere verantwortlich ist, erklart Folgendes: 
1. Uber den Tiergesundheitsstatus des Herkunftsbetriebes, den Gesundheitsstatus der Tiere und zu Produktionsdaten,die 

das Auftreten einer Krankheit anzeigen kannten, liegen keine 	relevanten Informationen vor . Dem Herkunftsbetrieb sind keine 
relevanten informationen liber frahere Schlachttien und Fleischuntersuchungen bekannt. 

2. Es liegen keine Anzeichen far das Auftreten von Krankheiten vor, die die Sicherheit desi.Fleisches beeintrachtigen kannten. 
3. 1m Zeitraum von 7 Togen vor Verbringung der Tiere zur Schlachtung best," 

mittel und wurden keine sonstigen Behandlungen durchgekihrt, ausgenommen den keine Wartezeiten fik verabreichte Tierarz.ne (z utunftgepellentie 
4. Es liegen keine Ergebnisse von Probenanalysen vor, die fr den Schutz der affentlichen Gesundheit von Bede 

sind, ausgenommen 	....................................... (z•B• Salmonellenstatus) 
5.Die Tiere sind nicht in den letzten 42 tegen mit arzneimitteln der  gruppe der tetracycline behandelt 
a.Name und Anschrift des privaten, forma' 	. .. 

Name Tierartz / naam dierenarts bedrijf 
Anschrift 	 i n_  r / 	_rat dan k á/N-tramt...A... 	

....... . . • 

Aantal 
Anzahl Diersoort • code 

Scanned by CamScanner 



Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit 
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Nummer: 2018/143604/109776 

RAPPORT VAN BEVINDINGEN 

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer 	toezichthouder 
van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als bedoeld in artikel 5:11 van de 
Algemene wet bestuursrecht, aangewezen voor het houden van toezicht op de 
naleving van het bepaalde bij of krachtens de wettelijke voorschriften waarvan het 
toezicht op de naleving is opgedragen aan de NVWA, bericht u het volgende: 

Naar aanleiding van regulier toezicht bevond ik mij te: 

Locatie:  
Naam 
Adres 
Postcode Plaats 
Erkenningsnummer 

Soort bedrijf 	: Slachthuis 

Bevinding(en):  
Datum en tijdstip van de bevinding: 15 maart 2018 omstreeks 12:50 uur. 

In het bedrijf aangesproken en gelegitimeerd aan: 	 functie: 
Kwaliteitsfunctionaris 

Tijdens mijn inspectie bevond ik mij in de vuile slachthal naast de broeibak. Ik 
keek naar de varkens die hangend aan de verbloedingslijn aankwamen en de 
broeibak in werden geleid. 

Ik stelde vast dat een varken bij het ingaan in de broeibak tekenen van leven 
vertoonde. Ik zag namelijk dat dit dier op het moment dat de snuit/kop het 
broeiwater raakte daarop reageerde met hevige bewegingen van de voorpoten, 
waardoor er water uit de broeibak spetterde. Een reactie bij de entree van de 
broeibak wijst op aanwezigheid van bewustzijn en gevoeligheid. Hierdoor is het 
dier ernstig vermijdbaar lijden berokkend. 

Ik stelde bovendien vast dat geen controle werd uitgevoerd op de afwezigheid van 
tekenen van leven aan het einde van de verbloedingslijn. Ik zag namelijk dat er 
op deze plaats aan de slachtlijn geen medewerker of apparatuur aanwezig was om 
deze controle bij alle dieren uit te voeren. De controle wordt door 	uitgevoerd 
door camerabeelden die achteraf bekeken kunnen worden. 
Hierna heb ik contact gehad met, 	 J, in de functie van 
verantwoordelijk halchef, en hebben we de beelden die de camera van het bedrijf 
opneemt terug gekeken. Hier is te zien dat er één varken bewegingen vertoont in 
de broeibak. 
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: Slachthuis 

Hieruit bleek mij dat werd gehandeld in strijd met Verordening (EG) 
nr. 1099/2009: 
Artikel 3 lid 1, bij het doden van dieren en daarmee verband houdende activiteiten 
wordt ervoor gezorgd dat de dieren elke vermijdbare vorm van pijn, spanning of 
lijden wordt bespaard; 
Artikel 15 lid 1, exploitant waarborgt dat de in bijlage III opgenomen operationele 
voorschriften voor slachthuizen in acht worden genomen; onder punt 3.2: bij 
eenvoudige bedwelming (...); verdere uitslachting of broeiing vindt alleen plaats 
nadat is vastgesteld dat het dier geen tekenen van leven meer vertoont. 

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

Deze bevindingen worden • 	 !aangerekend. 

doc 8 

Overtreder:  
Naam 
Adres 
Postcode Plaats 
KvK nummer 

Soort bedrijf 

Ik bracht 	j. • 	j, als kwaliteitsfunctionaris van 
van mijn bevindingen op de hoogte en zegde ter zake een rapport van 
bevindingen aan. 

Ik heb op ambtsbelofte dit rapport van bevindingen opgemaakt, gedagtekend en 
ondertekend domicilie kiezend te t 	op 11 april 2018. 

Toezichthouder 
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Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum 12 juli 2018 

WAARSCHUWING 

Uit inspectie van een inspecteur van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
is gebleken dat niet werd voldaan aan onderstaande wettelijke voorschriften. 

Locatie:  

Overtreder:  

Bevindingen:  
Tijdens een inspectie op 15 maart 2018, omstreeks 12.50 uur, zag de inspecteur 
dat een varken bij het ingaan in de broeibak tekenen van leven vertoonde. Op het 
moment dat de snuit/kop van het varken het broeiwater raakte reageerde het 
varken met hevige bewegingen van de voorpoten, waardoor er water uit de 
broeibak spetterde. Een dergelijke reactie bij de entree van de broeibak wijst op 
aanwezigheid van bewustzijn en gevoeligheid bij het varken. Hierdoor is het 
varken ernstig vermijdbaar lijden berokkend. 
Tevens stelde de inspecteur vast dat er aan het einde van de verbloedingslijn 
geen controle werd uitgevoerd door een medewerker van uw bedrijf of middels 
daarvoor bestemde apparatuur op de afwezigheid van tekenen van leven bij de 
dieren. 

Doordat u er niet voor gezorgd heeft dat verdere uitslachting of broeiing alleen 
plaatsvond nadat was vastgesteld dat het varken geen tekenen van leven meer 
vertoonde, heeft u artikel 15, eerste lid in samenhang met het bepaalde in bijlage 
III, onder punt 3.2 van Verordening (EG) nr. 1099/2009 overtreden. 
Doordat u er niet voor gezorgd heeft dat het varken elke vermijdbare vorm van 
pijn, spanning of lijden werd bespaard heeft u tevens artikel 3, eerste lid, van 
Verordening (EG) nr. 1099/2009 overtreden. 

Directie Keuren 

Divisie Ontwerp en 
Dienstverlening 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 
www.nywa.n1 

Ontwikkeling en ondersteuning 
Interventiebureau Dier 
T 038 429 13 00 
ibdier@nvwa.nl  

Onze referentie 
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Gelet op de geconstateerde overtredingen van Verordening (EG) nr. 1099/2009 
geef ik u een schriftelijke waarschuwing. 

Uit het bovenstaande blijkt dat u niet voldoet aan wettelijke voorschriften. 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. 

Namens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, 

Directeur Keuren 

doc 8 

Directie Keuren 

Divisie Ontwerp en 
Dienstverlening 

Datum 

12 juli 2018 

Onze referentie 
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