
 
 

Bijlage 4 
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 Divisie: Inspectie 

Afdeling: NVWA HH IH Afd Dier 

Team: NVWA HH IH Tm  Varkens Landbouw 

Teamleider: 

Inspecteur(s): 

 

 

Dit rapport van bevindingen is bestemd voor de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Team 

Bestuurlijke Maatregelen. 
 

Onderzoeksnummer NVWA:  137393 

Rapportnummer:  104144 

 

1) Overtredend bedrijf/onderneming: 

Relatienummer: 

Naam bedrijf: 

Rechtsvorm: 

Vestigingsadres: 

Postcode en vestigingsplaats

Gemeente van vestiging 

KVK: 

 

2) Overtredend bedrijf/onderneming: 

Relatienummer: 

Naam bedrijf: 

Rechtsvorm: 

Vestigingsadres: 

Postcode en vestigingsplaats

Gemeente van vestiging 

KVK: 

 

 

3) Overtreder: 

BSN: 

Naam: 

Voornamen: 

Geboortedatum: 

Geboorteplaats: 

Geboorteland: 

Nationaliteit: 

Woonadres: 

Postcode en Woonplaats:  

Woongemeente: 

Land: 
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3-7-2019 

Onze referentie 

137393/104144/   
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Vermoedelijke overtreding van: Artikel 2.26 lid 2 van het Besluit houders van 

dieren gelet op artikel 2.2 lid 10 van de Wet 

dieren.   

 

 

Korte omschrijving van het feit : Varkens ouder dan twee weken beschikken 

niet permanent over voldoende vers water 

 

 

 

 

Datum vaststellen overtreding : 28 augustus 2017 

Tijdstip vaststellen overtreding : Vanaf omstreeks 11.15 uur 

Plaats vaststellen overtreding :  

 

 

Datum verhoor overtreder : 28 augustus 2017 

Datum dagtekening rapport : 11 september  2017
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 Divisie: Inspectie 

Afdeling: NVWA HH IH Afd Dier 

Team: NVWA HH IH Tm  Varkens Landbouw 

Teamleider: 

Inspecteurs: 

   

Dit rapport van bevindingen is bestemd voor de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Team 

Bestuurlijke Maatregelen. 
 

Onderzoeksnummer NVWA:  136114 

Rapportnummer:  103025 

 

1) Overtredend bedrijf/onderneming: 

Naam bedrijf:         

Rechtsvorm:         

Vestigingsadres:        

Postcode en vestigingsplaats:   

Gemeente van vestiging:    

Inschrijvingsnummer KvK:    

  

2) Overtreder 1: 

BSN:            

Naam:            

Voornamen:          

Geboortedatum:        

Geboorteplaats:        

Geboorteland:         

Nationaliteit:         

Woonadres:          

Postcode en woonplaats:     

Woongemeente:        

Land:            

Beroep:           

 

3) Overtreder 2: 

BSN:           

Naam:           

Voornamen:         

Geboortedatum:       

Geboorteplaats:       

Geboorteland:        

Nationaliteit:        

Woonadres:         

Postcode en woonplaats:    

Woongemeente:       

Land:           

Beroep:          
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Omschrijvingen van het feit: Artikel 2.26 lid 2 Besluit houders van dieren jo. 
artikel 2.2 lid 10 Wet Dieren.  
 

Korte beschrijving van het feit: 891 varkens ouder dan 2 weken hadden geen 
beschikking over permanent voldoende vers 
water. 

Gepleegd binnen de gemeente:    

Pleegdatum/periode:      14 juni 2017   

Datum eerste verhoor:     14 juni 2017      

Datum laatste verhoor:     30 juni 2017      

Datum sluiting rapport:         29 augustus 2017  

 

Aantal bijlage(n):           -8- 
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Datum 

30-7-2019 

Onze referentie 

136114/103025/  
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Varkens ouder dan 2 weken permanent voldoende vers water: 

Wij zagen in afdeling 23 in 4 hokken, waarin varkens werden gehuisvest, vieze 

drinknippels zitten. Wij zagen dat deze drinknippels verontreinigd waren met 

brijvoer en/of mest. Wij zagen aan de grote, omvang en fysieke ontwikkeling van 

de varkens dat de varkens ouder dan 2 weken waren. Ik,  heb op de vieze 

drinknippels geduwd en ik voelde geen waterdruk op deze drinknippels. Ik zag en 

voelde geen water uit de drinknippels komen. Wij,  en  zagen geen 

water in de voertroggen staan. Ik,  vroeg  of deze varkens 

permanent vers water kregen.  antwoordde dat de varkens 3 uur 

per dag water kregen en dat hij de hoofdkraan zelf open en dicht zette. 

 

Wij zagen in afdeling 21 dat de gele toevoerslang geknikt was en dat de 

drinknippels vies waren. Wij zagen dat deze drinknippels verontreinigd waren met 

brijvoer en/of mest. Ik,  heb van deze geknikte toevoerslang 2 foto’s 

gemaakt.  

 

Bijlage 2:     Deze 2 foto’s zijn als bijlage 2 bij dit Rapport van Bevindingen gevoegd. 

 

Ik,  voelde dat er geen waterdruk op de drinknippels stond. Ik voelde en 

zag geen water uit de drinknippels komen in 2 hokken van afdeling 21. Wij, 

 en  zagen geen water in de voertroggen staan. Wij zagen aan de 

grote, omvang en fysieke ontwikkeling dat de varkens ouder dan 2 weken waren. 

 

Wij,  en  zagen in 10 hokken van afdeling 30 vieze drinknippels. Wij 

zagen dat deze drinknippels verontreinigd waren met brijvoer en/of mest. Ik, 

 voelde geen waterdruk op deze drinknippels. Ik zag en voelde geen water 

uit deze drinknippels komen en wij,  en  zagen geen water in de 

voertroggen staan. Wij zagen aan de grote, omvang en fysieke ontwikkeling dat 

de varkens ouder dan 2 weken waren. Ik,  heb van de vieze drinknippels 

in afdeling 30 2 foto’s gemaakt. 

 

Bijlage 3:     Deze 2 foto’s zijn als bijlage 3 bij dit Rapport van Bevindingen gevoegd. 

 

 Wij,  en  zagen in 3 hokken van afdeling 31 vieze drinknippels. Wij 

zagen dat deze drinknippels verontreinigd waren met brijvoer en/of mest. Ik, 

 voelde geen waterdruk op deze drinknippels en ik voelde en zag geen 

water uit deze drinknippels komen. Wij,  en  zagen geen water in de 

voertroggen staan. Ik,  zag op de hokkaart dat de oplegdatum van de 

varkens in afdeling 31 10 april 2017 was. Wij,  en  zagen aan de 

grote, omvang en fysieke ontwikkeling dat deze varkens ouder waren dan 2 

weken. We zagen geen water in de voertroggen staan.  

 

 Wij,  en  zagen bij het verlaten van afdeling 34  aan 

het einde van de stal op een trap staan. Wij zagen, dat op de plaats waar  

 op de ladder stond, het drukventiel van het water geplaatst was.  

 vertelde ons dat hij de waterdruk op de leiding had verhoogd. Hierop 

hebben wij elke drinknippel en voertrog gecontroleerd op de aanwezigheid van 

water. Wij zagen in afdeling 36 een kapotte waterleiding en wij zagen dat het 

water uit de leiding spoot. Wij stelden door voelen en zien vast dat in afdeling 36; 

37; 38 en 39 geen enkel varken de beschikking had over vers water. Ik,  

voelde op geen enkele drinknippel in deze afdelingen waterdruk. Ik zag en voelde 

geen water uit deze drinknippels komen. Wij,  en  zagen geen water 

in de voertroggen staan. Wij zagen aan de grote, omvang en fysieke ontwikkeling 
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Datum 

30-7-2019 

Onze referentie 

136114/103025/  
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dat de varkens ouder dan 2 weken waren. Ik,  zag op de hokkaarten dat 

de oplegdata van de varkens in afdeling 37; 38 en 39 respectievelijk waren: 25 

april 2017; 28 april 2017 en 8 mei 2017.  

 

 Wij,  en  zagen in 10 hokken van afdeling 3 vieze drinknippels. Ik, 

 heb van deze vieze drinknippels 2 foto’s gemaakt.  

 

Bijlage 4:     Deze 2 foto’s zijn als bijlage 4 bij dit Rapport van Bevindingen gevoegd. 

 

Wij zagen dat deze drinknippels verontreinigd waren met brijvoer en/of mest. Ik, 

 voelde op deze drinknippels geen waterdruk. Ik zag en voelde geen water 

uit deze drinknippels komen. Wij,  en  zagen geen water in de 

voertroggen staan. Wij zagen aan de grote, omvang en fysieke ontwikkeling dat 

deze varkens ouder dan 2 weken waren. Ik,  zag op de hokkaart van 

afdeling 3 dat de oplegdatum van deze varkens 13 februari 2017 was. Ik heb van 

deze volwassen varkens 2 foto’s gemaakt. 

 

Bijlage 5: Deze 2 foto’s zijn als bijlage 5 bij dit Rapport van Bevindingen gevoegd.  

 

Wij,  en  stelden door middel van telling vast dat in 77 hokken 891 

varkens gehuisvest werden, welke niet de beschikking hadden over vers water. 

Wij zagen dat deze varkens ouder dan 2 weken waren.  

 

Uit bovenstaande komt naar voren dat gehandeld werd in strijd met het bepaalde 

in: 

- Artikel 2.26 lid 2 van het Besluit houders van dieren: 891 varkens ouder 

dan 2 weken konden niet permanent beschikken over voldoende vers 

water. 

 

Deze bevindingen worden  

aangerekend. 

 

Overtredend bedrijf: 

 Naam:       

 Adres:       

 Postcode en plaats:  

 

Bijlage 6:   Een uittreksel van inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van 

Koophandel van  

 

Overtreder 1: 

Naam:     

Adres:     

Postcode plaats

 

Overtreder 2: 

Naam:     

Adres:     

Postcode plaats
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  Bijlage 2:     Geknikte gele waterslang in afdeling 21. 
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Bijlage 3:     Vieze drinknippels afdeling 30. 
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Bijlage 4:     Vieze drinknippels afdeling 3. 
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Bijlage 5:     Gebruiksvarkens in de gewichtscategorie 85 en 110 kg in afdeling 3. 
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Divisie: Inspectie 

Afdeling: NVWA HH IH Afd Dier 

Team: NVWA HH IH Tm arkens Landbouw 

Teamleider:  

Inspecteur(s):  

  

  

Dit rapport van bevindingen is bestemd voor de Nederlandse Voedsel- en 

Warenautoriteit, Team Bestuurlijke Maatregelen. 

 

Dit Rapport van bevindingen TBM is opgemaakt in het kader van het opleggen 

van bestuurlijke boetes alsmede in het kader van het opleggen van bestuurlijke 

maatregelen aangaande dierenwelzijn.  

 

Onderzoeksnummer NVWA:  138848 

Rapportnummer:  105452 

 

1) Overtredend bedrijf/onderneming: 
Naam bedrijf: 

Rechtsvorm:        

       

Vestigingsadres:       

  

Postcode en vestigingsplaats:   

Gemeente van vestiging:      

Inschrijvingsnummer KvK:   

  

2) Overtreder: 
BSN:       

  

Naam:       
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Voornamen:         

       

Geboortedatum:        

      

Geboorteland:        

  

Nationaliteit:        

  

Woonadres:         

  

Postcode en woonplaats:      

Woongemeente:       

       

Land:          

   

 

 

 

Overtreden artikel: 

1) Artikel 2.13 lid 1, juncto artikel 2.15 van het Besluit houders van dieren, 

juncto artikel 2.2 lid 10 van de Wet dieren. 
 

 

Omschrijving feit: 

1) Het houden van 216 zeugen zonder biggen en/of gedekte dan wel 

geïnsemineerde gelten, in gesloten voerligboxen. 

In een stal waarin deze fokvarkens individueel gehouden worden en welke niet 

worden gehouden conform de eisen van groepshuisvesting.  

Deze zeugen en of/ gelten zijn langer dan 4 dagen geleden geïnsemineerd 

of gedekt. 

M.a.w.: Er wordt niet voldaan aan de 4 dagen-eis. 

 

 

Datum vaststellen overtreding : 19 oktober 2017 

Tijdstip vaststellen overtreding : 10:00 uur 

Plaats vaststellen overtreding :  

Datum opmerking overtreder : 30 oktober 2017 

Datum dagtekening rapport : 6 november 2017 
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Aantal bijlagen bij rapport : - 6 - 

 

Soorten bijlagen: Bijlage 1, Print I&R – systeem van UBN en BRS. 

 Bijlage 2, Fotokopieën van zes zeugenkaarten. 

 Bijlage 3, Controlelijsten van de weekgroepen. 

 Bijlage 4, Foto’s van gesloten voerligboxen met mest. 

 Bijlage 5, Uittreksel Kamer van Koophandel. 

 Bijlage 6, Verklaring overtreder  
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Onze referentie: 138848/105452/  

 

RAPPORT VAN BEVINDINGEN 

 

Ondergetekenden, inspecteurs  en  respectievelijk met 

toezichthoudernummer  en  toezichthouders van de Nederlandse 

Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van Economische Zaken, 

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, berichten u het volgende:   

 

Aanleiding: 

Dit rapport van bevindingen is opgesteld naar aanleiding van een inspectie 

(3440046) in het kader van welzijn varkens. 

  

Bedrijfslocatie: 

                  

 

Bijlage 1:   Een print uit het I&R-systeem; “Raadplegen Meldingseenheden en Relaties Actuele 

gegevens,” met daarop vermeld het UBN  en overige gegevens van dit 

varkensbedrijf is als bijlage 1 bij dit rapport van bevindingen gevoegd.  

 

Bevindingen: 

Op 19 oktober 2017, om omstreeks 10.00 uur bevonden wij, toezichthouders  

 en  ons op een varkenshouderij gelegen op het adres: Op de 

.  

Het bedrijf is genaamd:  

 

Op dit bedrijf worden circa 1350 zeugen, circa 150 opfokzeugen, circa 5500 

gespeende biggen en 3 beren gehouden. 
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Aldaar spraken wij, toezichthouders,  en  met een mannelijk 

persoon die ons, zei dat hij  heette en dat hij de bedrijfsleider was van het 

bedrijf. 

 

Nadat wij ons in onze functie hadden voorgesteld en wij ons beiden hadden 

gelegitimeerd als toezichthouder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit,  

deelden wij bedrijfsleider  mee dat het bedrijf was geselecteerd voor een 

inspectie in het kader van: “Welzijn varkens”.  

Vervolgens deelde  ons, toezichthouders en  

mede, dat zijn baas  op vakantie was 

Daarna heeft  telefonisch contact opgenomen met zijn baas en hem 

gezegd waarvoor wij, toezichthouders, kwamen.  zei ons dat zijn baas het 

goed vond dat wij de inspectie zouden uitvoeren. 

Voordat wij, toezichthouders de controle begonnen, hebben wij ons gedouched, en 

vervolgens hebben wij bedrijfskleding en bedrijfslaarzen aangetrokken. 

 

 4 dagen eis – aangaande zeugen zonder biggen en/of gedekte dan wel 

geïnsemineerde gelten: 

 

Wij, toezichthouders, zagen dat er in afdeling 27, door ons aangeduid als de 2e 

dragende zeugenstal, er in totaal 383 zeugen zonder biggen en/of gedekte dan 

wel geïnsemineerde gelten, werden gehouden.  

 

Wij zagen dat een gedeelte van deze fokvarkens niet opgesloten was in 

voerligboxen, maar dat deze zich vrij konden bewegen in groepen. 

 

Wij toezichthouders,  en  hebben middels telling en 

onderzoek vastgesteld dat er in afdeling 27, 216 zeugen zonder biggen en/of 

gedekte dan wel geïnsemineerde gelten werden gehouden, in gesloten 

voerligboxen. Deze 216 fokvarkens waren verdeeld over 11 rijen gesloten 

voerligboxen. 

 

Middels onderzoek van de betreffende zeugenkaarten en de controlelijsten,  

van het managementsysteem Pigmanager, hebben wij vastgesteld dat deze 216 

zeugen en/of gelten, allemaal langer dan 4 dagen geleden gedekt dan wel 

geïnsemineerd waren.  

Wij toezichthouders zagen, dat de dekdata die vermeld waren op de 

zeugenkaarten en controlelijsten voornoemd, varieerden van 25 september 2017 

t/m 13 oktober 2017. 
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Bijlage 6: De opgenomen verklaring van overtreder  is als bijlage 6 bij dit 

rapport van bevindingen gevoegd. 

 

  

Ik, toezichthouder  heb overtreder  van de door hem 

begane overtreding in kennis gesteld en een rapport van bevindingen aangezegd.  

 

Ik, toezichthouder  deelde hem mede dat de Minister van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit, naar aanleiding hiervan, naast bestuurlijke maatregelen 

ook een bestuurlijke boete kan opleggen.  

 

 

 

 

 1ste opmerkingen toezichthouders  m.b.t. de te nemen herstelmaatregelen: 

 

 Met overtreder  is afgesproken dat uiterlijk op 1 maart 2018,   

alle zeugen zonder biggen en/of gedekte dan wel geïnsemineerde gelten die op 

zijn bedrijf aanwezig zijn, zullen worden gehouden conform de eisen die gesteld 

zijn aan groepshuisvesting 

Dit houdt tevens in dat dan ook aan de zogeheten; 4 dagen-eis zal moeten 

worden voldaan. 

Ons inziens is de hierboven genoemde hersteltermijn – die onder voorbehoud is 

afgesproken – haalbaar en acceptabel.  

 

 

Wat in dit rapport 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 de inkomenssteun.  

doc 59







































doc 59



doc 59











 
Onze referentie | 141109/107422/  
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Artikel overtreding : Artikel 2.15, lid 1 onder B, 2e punt van het besluit  

houders van dieren.  
 
Omschrijving overtreding           : Het niet huisvesten van gedekte varkens in de 

groep langer dan 4e dagen na inseminatie.  
 

Artikel overtreding : Artikel 2.17 lid 1 en lid 3 van het besluit houders 

van dieren. 
 

Omschrijving overtreding           : De voor de varkens beschikbare oppervlakte van 
een stal bestemd voor gelten na dekking of 
zeugen zonder biggen, die in een groep worden 

gehouden, bedraagt per gelt of zeug niet de 
vereiste 2,25 m2 per dier. En/of de vereiste 
oppervlakte van 2.025 m2 per dier bij groepen 
groter dan 40 dieren.  

 

Artikel overtreding : Artikel 1.20 lid 1, lid 3 en lid 4 van het besluit 

houders van dieren. 
 
Omschrijving overtreding           : Het is verboden biggen te scheiden van hun 

moeder voordat de biggen de leeftijd van 28 
dagen hebben bereikt. De houder heeft niet 
aannemelijk kunnen maken dat het scheiden van 
de dieren voor die leeftijd noodzakelijk was met 

het oog op de gezondheid en het welzijn van de 
biggen en/of zeugen. 

 

Artikel overtreding : Artikel 2.18 lid 2 van het besluit houders van 

dieren  
 
Omschrijving overtreding           : De vloer van de stal bestaat gedeeltelijk uit 

roostervloer, de oppervlakte van het dichte deel 
van de vloer van de voor gelten of zeugen zonder 

biggen beschikbare vloer per gelt of zeug 
bedraagt niet de vereiste 1,3 m2 per dier 

 
Artikel overtreding                   : Artikel 3.22 van de Regeling dierlijke producten.   
 
Omschrijving van het feit   : Als houder van aangewezen dierlijke bijproducten 

(kadavers van varkens) niet zo spoedig mogelijk 
na het ontstaan daarvan aangifte te doen bij de 
ondernemer, uiterlijk op de eerste werkdag, 
volgend op de dag waarop die bijproducten zijn 

ontstaan en het aanbieden en bewaren van 
kadavers van varkens. 

 

   

Datum vaststellen overtreding: 18 januari 2018 
Tijdstip vaststellen overtreding:  10.00 uur en latere tijdstippen 
Plaats vaststellen overtreding: 
 
 
Datum horen overtreder:  18 januari 2018 en 26 januari 1018 
Datum dagtekening rapport:  23 maart 2018 

 

 

 
Aantal pagina rapport : 14 
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Aantal bijlages : 5 
Soorten bijlagen  :  Bewijs van ontvangst 
rechthebbende/overtreder 

  :  Taxatierapport 
  :  Bevindingenbrief, nummer  

  : X   Anders, KvK pagina
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Rapport van bevindingen 

Ondergetekenden, inspecteurs  en  

 met toezichthoudernummers   en 

  als toezichthouders werkzaam bij 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, berichten u het volgende:  

 

Aanleiding: 

Hercontrole:   Ja en Nee  

Nummer besluit: 201707651 

Dit rapport van bevindingen is opgesteld naar aanleiding van een inspectie 

(3990010) in het kader van Welzijn meldingen. 

 

Dit rapport dient gebruikt te worden als basis om een bestuurlijke boete op te 

leggen voor: 

- Het niet tijdig aanbieden van kadavers van varkens.  

- Het niet voldoen aan de wettelijke eisen m.b.t. de termijn waarop gedekte 

zeugen/ gelten in groepshuisvesting gehuisvest moeten worden. 

- Het niet voldoen aan de wettelijke eisen m.b.t. de beschikbare oppervlakte per 

zeug/gedekte gelt. 

- Het niet voldoen aan de wettelijke eisen m.b.t. de beschikbare oppervlakte dichte 

vloer per zeug/ gedekte gelt. 

- Het niet voldoen aan de wettelijke eisen m.b.t. tot een schone en comfortabele 

huisvesting voor varkens. (verwarming biggen en gat in dak zeugen) 

 

Verder dient dit rapport gebruikt te worden als basis om de naleving af te dwingen 

middels een besluit met betrekking tot: 

- Het tijdig huisvesten van gedekte zeugen/gelten in groepshuisvesting 

- Het huisvesten van dragende zeugen/gelten in ruimtes met voldoende beschikbaar 

oppervlak per dier.  

- Het huisvesten van dragende zeugen/gelte in ruimtes met voldoende beschikbaar 

oppervlak aaneengesloten dichte vloer per dier.  

 

Op 19 januari heeft  een spoedbesluit met nummer  gekregen  

Met daarin de volgende maatgelen 

 

Om de overtredingen op te heffen, moet u voldoen aan de volgende maatregelen 

voor 25 januari 2018: 

1 U dient het dak van de stal waarin de 56 varkens staan te repareren of u dient 

voor deze varkens een andere accommodatie te zoeken die wel aan de eisen 

voldoet.  

2 U dient alle kadavers op en rond uw bedrijf aan te bieden ter destructie en af te 

laten voeren.  

 

Op 26 januari hebben wij,  en  een controle uitgevoerd op deze 

maatregelen, tijdens de controle bleek dat  aan de maatregelen heeft 

voldaan. 
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47. Hoe oud zijn de biggen in deze afdeling? 

7 a 8 weken. 

48. Hoe al lang wordt deze afdeling niet verwarmd? 

Geen idee 

49. Waarom wordt er niets aan gedaan om de afdeling te verwarmen? 

Wist ik niet, monteur is ingeschakeld. 

50. Wat vond uw veearts van het feit dat u de biggenafdeling niet verwarmd? 

Die is er nog niet geweest en komt vanmiddag. 

51. Wat gaat u in de toekomst doen om de afdeling met biggen wel te 

verwarmen? 

Monteur inschakelen 

52. Binnen welke termijn gaat dit gebeuren? 

Ik denk vanmiddag. 

53. Klopt het dat wij gisteren in ieder geval 6 kadavers aantroffen achter uw 

stallen in  

Ja. 

54. Hoe kan het dat wij gisteren 6 kadavers aantroffen? 

Weet ik niet. 

55. Hoe lang liggen de kadavers er al? 

Weet ik niet, een aantal maanden denk ik 

56. Door wie zijn de kadavers daar neergelegd? 

Ik weet het niet en mijn huidige werknemers weten het ook niet. 

57. Waarom zou degene dat gedaan hebben? 

Niet dat ik weet. 

58. Zijn er nog meer kadavers aanwezig op of rond het bedrijf? 

Niet dat ik weet.  

59. Hoe weet u dit, terwijl u niets wist van de door ons aangetroffen varkens? 

- 

60. Hoe vaak komt de Rendac bij uw bedrijf in  

Een keer per twee a drie weken 

61. Wie meldt de dode varkens aan de Rendac? 

Ik 

62. Hoeveel zeugen en hoeveel biggen gaan er per week dood op uw bedrijf? 

Één zeug per drie weken dus 17 a 18 per jaar en circa 100 biggen per week. 

63. Hoe kan dat? 

Weinig kreupele zeugen, weinig uitval de rest is onder controle. 

64. Hoe vaak komt de Rendac bij uw bedrijf in  

Nooit 

65. Hoe kan het dat er in de tonnen in de koeling in  veelal alleen 

nog maar botten te zien zijn in plaats van “verse” kadavers? 

Ze zijn niet aan de weg gezet. 

66. Waarom worden de dode varkens in  niet opgehaald? 

Er zijn geen dode zeugen geweest. 

67. Wat gebeurde er met dode zeugen/gelten in  

Geen dode zeugen gehad. 

68. Door wie werden de dode zeugen/gelten naar  gebracht? 

N.V.T. 

69. Wie gaf de opdracht daartoe? 

N.V.T. 

70. Waarom werd dit gedaan? 

N.V.T. 

71. Hoe kan het dat er wekelijks dode varkens werden gemeld aan de Rendac en 

de veearts maar 1x in de maand langskwam, hoe gingen deze zeugen dood? 

Veearts komt af en toe euthanaseren, poosje hadden we veel darmen eruit, 

ik euthanaseer niet. 
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72. Hoe gingen de varkens dood? 

Zie antwoord op 71 

73. Heeft u een schietmasker? 

Nee 

74. Heeft u een vergunning voor de munitie benodigd voor het schietmasker? 

Nee 

75. Kan uw veearts bevestigen dat u wel/niet over een schietmasker beschikt? 

Nee, ik heb er geen, ook geen verlof voor munitie, ik had er een maar die is 

gestolen met mijn  Agelopen jaren heb ik er geen gehad dus. Ik heb er 

nooit één gebruikt. Er gaan relatief veel zeugen dood ja, in een heel aantal 

met baarmoeder eruit.  

 

De vragen 76 tot en met 84 zijn gesteld in t.b.v. het opmaken van een proces 

verbaal en zijn hier niet opgenomen. 

Overig 

 

85. Hoeveel varkens heeft u in 2017 gehouden? 

675 inclusief dragende gelten. 

86. Heeft u daar een uitdraai van? 

Ja, die krijg je van me. 

87. Waarom heeft u deze niet? 

N.V.T. 

88. Hoe weet u wanneer een zeug naar de kraamstal moet? 

Attentielijsten uit het managementsysteem, ik word gestuurd door het 

managementsysteem. Spenen doe ik op 3,5 week en er moeten per week 

34 dekzeugen per week verplaatst worden.  

89. Hoeveel varkens heeft u in 2017 afgevoerd? Levend? Dood? 

- 

90. Heeft u voldoende dierrechten gehad in 2017? 

Ja, voldoende,  heeft ook beschikbare rechten. 

91. Bent u met uw mestboekhouding goed uitgekomen in 2017? 

Ja, dit gaat goed, er was één keer mest afgevoerd met hele hoge gehaltes 

50 kg fosfaat per ton 

92. Klopt het dat uw email-adres  

Ja. 

 

 1ste opmerkingen toezichthouder(s): 

 De bedrijven van overtreder  zijn in principe wel geschikt voor het 

huisvesten van varkens alleen zijn er gewoon teveel zeugen.  heeft niet 

voldoende ruimte voor alle zeugen/ dragende gelten waardoor hij snel moet 

schuiven met de varkens en de algehele resultaten achteruit lopen.  kan 

relatief snel aan de maatregelen voldoen als hij zeugen/ dragende gelten weg gaat 

doen.  

 

 Inspectiehistorie: 

In 2013 is er een rapport tegen  opgemaakt met rapportnummer 73031 

m.b.t. het niet voldoen aan de wettelijke eisen voldoende vloeroppervlak en dichte 

vloeroppervlak bij de groepshuisvesting zeugen/ dragende gelten. In datzelfde jaar 

heeft een hercontrole plaatsgevonden, deze is akkoord bevonden. 

In 2014 is er een rapport tegen  met rapportnummer 78947 opgemaakt 

m.b.t. het niet tijdig aanbieden van kadavers, hier heeft geen hercontrole op 

plaatsgevonden. 

In oktober 2017 is  een waarschuwing gegeven met referentienummer 

138400/105219/22036 m.b.t. de identificatie en registratie van varkens 
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 Divisie: Inspectie 

Afdeling: NVWA HH IH Afd Dier 

Team: NVWA HH IH Tm  Varkens Landbouw 

Teamleider:  

Inspecteur(s):  

  

Dit rapport van bevindingen is bestemd voor de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Team 

Bestuurlijke Maatregelen. 
 

Onderzoeksnummer NVWA:  138633 

Rapportnummer:  105324 

 

1) Overtredend bedrijf/onderneming: 

Naam bedrijf:         

              

Rechtsvorm:         

Vestigingsadres:        

Postcode en vestigingsplaats:   

Gemeente van vestiging:    

Inschrijvingsnummer KvK:    

 

 

  

Datum eerste verhoor:     03 oktober 2017           

Datum laatste verhoor:     03 oktober 2017           

Datum sluiting rapport:         25 oktober 2017 

 

Aantal bijlage(n):           2 
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Divisie: Inspectie 

Afdeling: NVWA HH IH Afd Dier 

Team: NVWA HH IH Tm  Dierenwelzijn Landbouw 

Teamleider:  

Inspecteur(s):  

  

   

Dit rapport van bevindingen is bestemd voor de Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit, Team Bestuurlijke Maatregelen. 
 

Onderzoeksnummer NVWA:  146368 

Rapportnummer:  111903 

 

1) Overtredend bedrijf/onderneming: 

Relatienummer: 

Naam bedrijf: 

Rechtsvorm: 

Vestigingsadres: 

Postcode en vestigingsplaats: 

Gemeente van vestiging 

KVK: 

 

2) Overtreder: 

BSN: 

Naam: 

Voornamen: 

Geboortedatum: 

Geboorteplaats: 

Geboorteland: 

Nationaliteit: 

Woonadres: 

Postcode en Woonplaats:  

Woongemeente: 

Land: 
 

 

Artikel overtreding : Artikel 2.1, lid 1 en lid 6 en artikel 2.2, lid 8 van  

                                                 de Wet dieren. 

 

Omschrijving overtreding           : Het bij varkens veroorzaken van pijn of letsel dan 
wel de gezondheid of het welzijn en het onthouden 

van de nodige verzorging aan varkens doordat de 
varkens geen schone, droge en hygiënische 
dierverblijf hebben. Onder andere door een gat in 
het dak. 

 
Artikel overtreding : Artikel 1.7, onder d van het Besluit houders van 

dieren. 

Omschrijving overtreding :Het huisvesten van  varkens onder 
onvoldoende hygiënische omstandigheden. Te weten 

en varkens zonder schone en 
droge ligplaats. 
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Artikel overtreding : Artikel 2.15, lid 1 onder B, 2e punt van het besluit  

houders van dieren.  
Omschrijving overtreding           : Het niet huisvesten van gedekte varkens in de groep 

langer dan 4e dagen na inseminatie.  
 

Artikel overtreding : Artikel 1.20 lid 1, lid 3 en lid 4 van het besluit 

houders van dieren. 
Omschrijving overtreding           : Het is verboden biggen te scheiden van hun moeder 

voordat de biggen de leeftijd van 28 dagen hebben 
bereikt. De houder heeft niet aannemelijk kunnen 
maken dat het scheiden van de dieren voor die 
leeftijd noodzakelijk was met het oog op de 
gezondheid en het welzijn van de biggen en/of 

zeugen. 
 

Artikel overtreding                   : Artikel 3.22 van de Regeling dierlijke producten.   
Omschrijving van het feit   : Als houder van aangewezen dierlijke bijproducten 

(kadavers van varkens) niet zo spoedig mogelijk na 
het ontstaan daarvan aangifte te doen bij de 
ondernemer, uiterlijk op de eerste werkdag, volgend 
op de dag waarop die bijproducten zijn ontstaan en 

het aanbieden en bewaren van kadavers van 
varkens. 

 
Artikel overtreding : Artikel 1.8 lid 2 van het Besluit houders van dieren 
Omschrijving overtreding : Behuizing (ziekenboeg), waaronder begrepen de 

vloer, waarin varkens verblijven zijn niet op 
zodanige wijze onderhouden dat bij de varkens geen 

letsel of pijn wordt veroorzaakt en bevatten geen 

scherpe randen of uitsteeksels waaraan de varkens 
zich kunnen verwonden. 

 
Artikel overtreding : Artikel 1.7 onder c van het Besluit houders van 

dieren. 
Omschrijving overtreding           : Een varken dat ziek of gewond lijkt wordt niet direct 

op passende wijze verzorgd.  
 
Artikel overtreding : Artikel 2.4 lid 5 van het Besluit houders van dieren. 
Omschrijving overtreding           : Het niet zo spoedig  mogelijk raadplegen van een 

dierenarts wanneer de zorg geen verbetering in de 
toestand van het dier brengt. 

 

Artikel overtreding : Artikel 2.23 lid 1 van het Besluit houders van dieren. 

Omschrijving overtreding           : Niet alle varkens hebben de beschikking over een 

lichtintensiteit van minimaal 40 lux gedurende ten 

minste 8 uur per dag. 

 

Artikel overtreding : Artikel 2.22 lid 1 van het Besluit houders van dieren. 

Omschrijving overtreding           : Niet alle varkens hebben permanent de beschikking 

over materiaal om te onderzoeken en om mee te 

spelen (afleidingsmateriaal). 
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Datum vaststellen overtreding: 25-09- 2018 
Tijdstip vaststellen overtreding:  10.30 uur en latere tijdstippen 
Plaats vaststellen overtreding:   

  
 
Datum opmerkingen overtreder: 02 oktober 2018 
Datum dagtekening rapport:   02 oktober 2018 
 

 

Aantal bijlagen bij rapport   : -8- 

Soorten bijlagen     :   Foto’s 

     :  Diergeneeskundige verklaring. 

     :   Anders,.  
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In beide afdelingen hadden de zeugen niet de beschikking over de vereiste 40 lux 

lichtintensiteit op dierhoogte gemeten. Ik zag dat in beide afdelingen veel lampen 

defect waren. Ik zag dat het in afdeling 1 voorin bijna volledig donker was. Ik kon hier 

bijna de varkens niet waarnemen. 

Ik zag dat in afdeling 2 een zeug de biggen had verworpen. Ik zag op de dichtevloer 

meerdere dode biggen liggen. 

 

In stal 2 zag ik,  dat de eerste 4 afdelingen bestonden uit kraamhokken. In de 

3e  afdeling zag ik aan de linkerkant een zeer mager zeug liggen. Ik vermoede dat 

deze zeug niet meer kon opstaan en dat de voerbak voor de zeug vol zat met voer.  

In de volgende afdeling bevonden zich zeugen die individueel gehuisvest waren. 

Ik,  stelde door telling vast dat er 49 zeugen gehuisvest werden in 

voerligboxen terwijl deze zeugen in de groepshuisvesting gehuisvest moesten worden. 

Ik zag dat er enkele zeugen losliepen of dat de hekjes achter de zeug verwijderd 

waren waardoor deze konden loslopen. 

Ik zag dat er in deze afdelingen meerdere lampen stuk waren waardoor het te donker 

was en deze zeugen niet de beschikking hadden over de vereiste 40 lux op dierhoogte. 

In de volgende afdelingen bevonden zich weer kraamstal met daarin  zeugen al dan 

niet met biggen. In zeker 2 afdelingen waren er lampen stuk waardoor de daaronder 

liggende zeugen niet de beschikking hadden over de vereiste 40 lux op dierhoogte. 

 

In stal 3 zag ik,  dat er in deze stal biggen werden gehuisvest van tussen de 

circa 6 en circa 25 kilogram, ik zag dat er 15 afdelingen waren. 

Afdeling 1 is de meest oostelijk gelegen afdeling, de nummers lopen op per afdeling 

richting het westen. 

Ik zag dat het in bijna alle afdelingen te donker was en dat er een of meerdere lampen 

stuk waren. Ik zag dat alleen in afdeling 4, 9 en 15 geen lampen stuk waren en de 

biggen daar beschikten over voldoende licht. 

Ik zag dat er in de afdelingen 13 en 14 gaten in de roostervloer zaten waarin de 

biggen zich konden bezeren of verwonden. Ik zag dat ik deze afdelingen in bijna alle 

hokken 1 of meerdere gaten in de vloer zaten.  

Ik zag dat er in afdeling 5 een big in een hok lag die niet meer kon staan. Ik zag dat er 

in afdeling 12 een big in het eerste liep met een zeer dikke achterpoot.  

 

 In stal 4 zag ik,  dat er zeugen zaten in een groepshuisvesting, ik telde 10 

zeugen, tijdens de controle op 17 januari is vastgesteld dat de totale oppervlakte van 

deze ruimte 6 meter bij 8,20 meter was, de totale oppervlakte dus circa 49,20 

vierkante meter was.  

Ik zag dat 4 van deze zeugen op de grond lagen en dat deze zeugen niet meer konden 

staan en niet in staat waren om te drinken of voer op te nemen. Deze 4 zeugen 

konden niet meer opstaan en waren mager tot zeer mager. Deze 4 zeugen lagen te 

sterven. Ik zag dat de overige zeugen deels mager en/of kreupel waren. 

 

Bijlage 3:  Foto’s van bovengenoemde situatie zijn als bijlage 3 bij dit rapport van bevindingen 

gevoegd.  

 

In stal 4a (stal voor de biggenstal) zag ik,  dat er zeugen zaten in een 

groepshuisvesting, ik telde 25 zeugen. Door meting is vastgesteld dat de totale 

oppervlakte van deze ruimte 6,5 meter bij 8,25 meter was, de totale oppervlakte dus 

circa 53,625 vierkante meter was.  

Ik stelde vast dat deze zeugen gezien het feit dat ze in een groep van <40 dieren 

liepen, 2.25 m2 vrij beschikbaar vloeroppervlak moesten hebben. Ik stelde vast dat de 

zeugen 2,145 m2 vrij beschikbaar vloeroppervlak per zeug hadden. De oppervlakte 

dichte vloer is niet nagemeten. 
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Wij zagen dat de roostervloeren en de dichte vloeren bevuild waren met dunne mest 

waardoor deze zeugen niet de beschikking hadden over een hygiënische huisvesting en 

ligplaats. Wij zagen dat deze zeugen bevuild waren met dunne en opgedroogde mest. 

 

Bijlage 4:  Foto’s van bovengenoemde situatie zijn als bijlage 4 bij dit rapport van bevindingen 

gevoegd.  

 

In stal 5 zag ik,  dat er zeugen werden gehouden in gesloten voerligboxen en 

die dus individueel gehuisvest waren. Ik,  zag dat dit dragende zeugen waren. 

Ik,  stelden door telling vast dat er 51 zeugen gehuisvest werden in 

voerligboxen terwijl deze zeugen in de groepshuisvesting gehuisvest moesten worden. 

  

Bijlage 5:  Foto’s van bovengenoemde situatie zijn als bijlage 5 bij dit rapport van bevindingen 

gevoegd.  

 

Op dinsdag 25 september 2018 omstreeks 12.30 uur bevonden wij,  en 

 ons op .  

 

Nadat wij,  en  ons voorzien hadden van schone laarzen en een 

wegwerpoverall en ons houdend aan het op het bedrijf geldende hygiëneprotocol 

hebben wij de stallen betreden. 

 

In stal 1, afdeling 11 trof ik,  18 zeugen aan in voerligboxen. Ik,  zag 

dat dit dragende zeugen waren. Ik,  stelden door telling vast dat er 51 zeugen 

gehuisvest werden in voerligboxen terwijl deze zeugen in de groepshuisvesting 

gehuisvest moesten worden. 

 

In dezelfde stal telde ik 18 zeugen in kleine hokken, ik zag dat er 6 hokken waren. Op 

17 januari 2018 is vastgesteld dat de hokken allemaal een gelijke oppervlakte hadden, 

namelijk 3,05 meter bij 2,65 meter was, en dat de totale oppervlakte dus 8,08 

vierkante meter was. Ik stelde vast dat deze zeugen in hokken zaten, in 4 hokken 

werden 3 zeugen gehouden en in één hok 4 zeugen en in een hok 2 zeugen. Ik stelde 

vast gezien het feit dat de zeugen in de hokken in groepen van maximaal 6 dieren 

gehuisvest werden, de zeugen 2.475 m2 vrij beschikbaar vloeroppervlak moesten 

hebben. Ik stelde vast dat de4 zeugen 2,02 m2 vrij beschikbaar vloeroppervlak per 

zeug hadden.  

 

Bijlage 6:  Foto’s van bovengenoemde situatie zijn als bijlage 6 bij dit rapport van bevindingen 

gevoegd.  

 

In stal 1, afdeling B0 t/m B4 trof ik,  vleesvarkens aan dat wil zeggen biggen 

boven de 25 kilogram. 

Ik zag dat er in afdeling B0 vleesvarkens werden gehouden die zwaarder waren dan 85 

kg levend gewicht. Ik zag dat er in 3 hokken 8 varkens werden gehouden. Ik stelde 

door meting vast dat deze hokken 3,8 m x 1,5 m waren, dus 5,7m2 waren. Ik stelde 

door berekening vast dat deze 8 zeugen de beschikking hadden over 0,71 m2 

vloeroppervlakte. Ik stelde dus vast dat deze vleesvarkens dus niet de beschikking 

hadden over de vereiste 0,8 m2 vloeroppervlakte.  

 

Ik zag dat er in de afdelingen  B0, B1 en B2 meerdere hokken waren met grote gaten 

in de roostervloer waarin de varkens zich konden bezeren of verwonden. Ik zag dat bij 

het betreden van de afdelingen alle verlichting uit was waardoor het zeer donker in de 

afdelingen was. 
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BRS                       :    

Locatie   :    

    

 
 
 
Vraag 1 Beschrijf de omstandigheden waarin de dieren zich 

bevonden.  
Antwoord: 
 

De controle betrof een hercontrole op opgelegde 
maatregelen door TBM naar aanleiding van aangetroffen 
omissies bij eerdere controles.  
Voor een uitgebreide beschrijving van de omstandigheden 
verwijs ik naar het bijhorende rapport van bevindingen. 
 
Locatie  

 
Stal1: 
Dekstal zeugen 
In deze stal werden zeugen in voerligboxen gehouden. 
Ik zag een van deze zeugen, met oornummer  in de 
voerligbox liggen. Ik zag dat deze zeug niet meer kon 
opstaan. Ik zag dat deze zeug vermagerd was, de 
heupbeenderen en de ribben waren duidelijk zichtbaar. 

 
Groepshuisvesting zeugen 
Hierin waren zeugen in 2 groepen gehuisvest. In groep 1 
telde de inspecteur 138 en in groep 2 69 zeugen. 
Ik zag dat de lampen in het voorste gedeelte bij de deur  
Kapot waren, waardoor het donker was in de stal. 
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Stal2: 
Kraamstal 

In totaal waren er 4 kraamstallen á 22 kraamhokken. 
In afdeling 3 zag ik dat de 4e  zeug aan de linker kant mager 
en apathisch was. 
 
Groepshuisvesting zeugen, tussenstuk 
In de eerste afdeling zag ik dat er 34 zeugen vast stonden in 
voerligboxen. 
In de tweede afdeling stonden 15 zeugen vast in 
voerligboxen en de overige zeugen liepen los. 
Ik zag dat de verlichting in het voorste gedeelte stuk was, 
waardoor het hier donker was. 
 
Kraamstallen achterin 

In totaal waren hier 3 afdelingen. Ik zag dat in 2 van deze 
afdelingen (eerste en laatste) de verlichting stuk was, 
waardoor het donker was. 
 
Stal3: 
Biggenstallen 

Hierin waren 15 afdelingen, waarin biggen werden 
gehouden: 
Afdeling1: donker, verlichting stuk 
Afdeling2: donker, verlichting stuk 
Afdeling3: zeer donker 
Afdeling4: geen opmerkingen 
Afdeling5: 1 liggende en zieke big 
Afdeling6: achterin donker, verlichting stuk 
Afdeling7: achterin donker, verlichting stuk 
Afdeling8: donker, verlichting stuk 
Afdeling9: geen opmerkingen 
Afdeling10: donker, verlichting stuk 
Afdeling11: donker, verlichting stuk 
Afdeling12: donker, verlichting stuk; 1 big met dikke achter   
 poot 
Afdeling 13: donker, verlichting stuk, roostervloer kapot met 
                  gaten 
Afdeling14: roostervloer kapot met gaten 
Afdeling15: geen opmerkingen 
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Stal4a 
Groepshuisvesting zeugen 
In deze groep waren 25 zeugen gehuisvest. Ik zag dat een 
van deze zeugen met oornummer  kreupel liep aan de 
linker achterpoot. 
Ik zag dat de bodem van dit verblijf vervuild was met mest 
en urine. Ik zag dat de huid van deze zeugen vervuild was 
met oude en verse mest. 

 
 
 
Stal4 
In dit verblijf waren 10 zeugen aanwezig. Ik trof 4 van deze 
zeugen liggend aan. De zeugen waren niet meer in staat om 
te drinken of voer op te nemen. Deze 4 zeugen konden niet 
meer opstaan en waren mager tot zeer mager. Deze 4 
zeugen lagen te sterven. De overige zeugen waren deels 
mager en/of kreupel. 
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Stal5 
Dekstal 
Hierin waren in totaal 51 zeugen gehuisvest, waarvan 50 
vast stonden in voerligboxen. 
 
In de meeste varkensverblijven was als afleidingsmateriaal 
slechts een ketting voorhanden. 
 
 
Locatie  

 

Stal2 
Hok1:  
Hierin waren 24 zeugen gehuisvest. De bodem van dit 
verblijf was vervuild met oude en verse mest. De huid van 
de varkens was vervuild met oude en verse mest. 
Hok2: 
Hierin waren 6 zeugen aanwezig. 
Hok4: 
Hierin waren 3 zeugen aanwezig. 
Hok5: 
Hierin waren 6 zeugen aanwezig. 
Hok7: 
Hierin waren 3 zeugen aanwezig. 
Hok8: 
Hierin waren 4 zeugen aanwezig. 
Ik zag dat in alle hokken alleen een ketting als 
afleidingsmateriaal voorhanden was en dat de verlichting 
deels stuk was, waardoor het te donker was. 
 
Stal1 
In afdeling B0 werden vleesvarkens gehouden: 
Hok1: 6 vleesvarkens 
Hok2: 8 vleesvarkens, kapot roostervloer met gaten 
Hok3: 8 vleesvarkens, kapot roostervloer met gaten 
Hok4: 8 vleesvarkens, kapot roostervloer met gaten 
Hok5: 6 vleesvarkens 
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Hok6: 3 vleesvarkens, kapot roostervloer met gaten 
Hok7: 6 vleesvarkens, kapot roostervloer met gaten 
Hok8: 6 vleesvarkens. 
De inspecteur heeft de hokken opgemeten. Deze waren 3,80 
m lang en 1,50m breed. Hokken met deze afmetingen 
mogen volgens de wet- en regelgeving bezet worden met 7 
varkens. 
Bij betreden van deze afdeling stond het licht niet aan, 
waardoor het donker was. 
 
In afdeling B1 werden vleesvarkens, in dit geval biggen, in 3 
hokken gehouden. Ik zag dat in hok 3 de roostervloer kapot 
was en gaten had, waaraan de varkens zich konden 
verwonden. Tevens stond het licht bij betreden van de stal 
niet aan. 
 
In afdeling B2 werden 8 varkens(vleesvarkens, biggen) 
gehouden. De roostervloer was stuk en had gaten. 
In afdeling B3 waren 2 hokken met biggen (vleesvarkens). 
In afdeling B4 werden vleesvarkens (biggen) gehouden. Ik 
zag dat de verlichting deels stuk was, waardoor het te 
donker was in de stal. 
Voor deze afdeling lag 1 dood varken in de gang. 
 
Afdeling11 

Bij betreden van deze afdeling stond het licht uit. Het was 
donker in de stal. 
Hok1: 3 zeugen 
Hok2: 3 zeugen 
Hok4: 2 zeugen 
Hok5: 3 zeugen 
Hok6: 3 zeugen 
Hok7: 4 zeugen 
Hok8: hierin waren 18 zeugen in voerligboxen gehuisvest.  
 
Op het erf troffen wij een kadaverkoeling aan. In deze 
kaldaverkoeling stonden 2 tonnen met kadavers, die in verre 
staat van ontbinden waren. 

  
 
Vraag 2 In welke lichamelijke toestand heeft u de dieren 

aangetroffen? 
Antwoord: • 6 zeugen konden niet meer in de benen komen, waren 

mager tot zeer mager en lagen in agonie. Deze varkens 
werden niet adequaat behandeld. 

• 6 biggen waren kreupel en/of mager 
• 1 big liggend aangetroffen 
• 1 big met een dikke achterpoot 
• In 2 verblijven met ca. 49 varkens was de hygiëne 
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Antwoord: Ja, de gezondheid omdat er klinische afwijkingen zoals 
ernstig zieke varkens, onveilige huisvestingen en 
ongeschikte huisvestingen aangetroffen werden. 
De zieke varkens werden niet op tijd passend behandeld, 
wat de gezondheid benadeeld. Veel varkens hadden een 
onveilige(gaten in de roostervloeren, waarin de varkens 
klem kunnen komen te zitten en de poten bezeren)en 
ongeschikte(onhygiënisch, onvoldoende verlichting, e.a.) 
huisvesting wat de gezondheid van de dieren benadeeld. 
 
 
Ja, het welzijn is benadeeld omdat ingevolge artikel 1.3 van 
de Wet dieren wordt erkend dat dieren een ‘eigen’ waarde 
hebben. Het zijn wezens met gevoel. Welzijn omvat dus 
meer dan alleen de fysieke gezondheid (lichamelijke 
afwijkingen) van een dier.  
Alleen als aan de vijf vrijheden is voldaan krijgen de dieren 
de zorg die zij redelijkerwijs behoeven. Dieren moeten 
gevrijwaard zijn: 
 
1. van dorst en onjuiste voeding  
door de beschikbaarheid van vers water en geschikt voer 
kan een optimale basis gelegd worden voor de gezondheid 

en energiehuishouding. 
 
2. fysiek en fysiologisch (thermaal) ongerief  
door een geschikte (tochtvrij, goede temperatuur, en 
voldoende omvang) en veilige huisvesting te bieden, 

inclusief een comfortabele rust/schuilplaat. 
De huisvesting van een goot aantal varkens was ongeschikt 
(gehouden in voerligboxen, onvoldoende verlichting, 
overbezetting, onvoldoende afleidingsmateriaal e.a.) en 
onveilig(kapotte roostervloeren). Tevens waren de 
hygiënische omstandigheden in enkele verblijven 
onvoldoende.  
 
3. pijn, verwondingen en ziektes, 
door deze te voorkomen en wanneer ze toch optreden ze 

snel en adequaat te diagnosticeren en te behandelen. 
Zieke varkens kregen niet de nodige adequate zorg en de 
dierenarts werd niet op tijd geraadpleegd, waardoor de 
varkens onnodig pijn leden. 
Door de onveilige huisvesting werden verwondingen niet 
voorkomen. 
 
4. angst en chronische stress 
door een huisvesting en management te hanteren die angst 

en stress voorkomen, door een goede socialisatie om angst 
voor mensen in de toekomst te voorkomen. 
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5. en zijn daardoor zijn gevrijwaard van beperkingen in hun 
natuurlijk/normaal gedrag. 
door het aanbieden van een huisvestingssysteem waarin het 
dier zijn soortspecifieke behoeften (eten en drinken, 

bewegingsvrijheid, foerageergedrag, hygiëne /poetsgedrag, 
exploratiegedrag, contact met soortgenoten en dat de dieren 

overzicht hebben over de omgeving en dingen kunnen aan 
zien komen) kan vervullen. 

Door de ongeschikte huisvesting(onvoldoende verlichting, 
overbezetting, voerligboxen voor zeugen, ontoereikend 
afleidingsmateriaal) en onhygiënische verblijven kunnen de 
varkens niet aan hun soortspecifieke behoeften voldoen 
zoals bewegingsvrijheid, hygiëne/poetsgedrag en 
exploratiegerag.  
 

Vraag 5 b Is er hierdoor sprake van vermijdbaar lijden? 
Antwoord: Ja, door te zorgen voor een geschikte, passende en veilige 

huisvesting, een hygiënische leefomgeving en op tijd de 
nodige medische zorg aan zieke dieren te verlenen wordt 
onnodig lijden vermeden. 
 

• Door zieke dieren, zoals zeugen, die niet meer in de 
benen komen en in conditie achteruit gaan, op tijd door 
een praktiserende dierenarts te laten behandelen wordt 
onnodig pijn en lijden vermeden. 

• Door een onvoldoende hygiëne (veel oude mest), 
ontstaat een ophoping van ziekteverwekkers en uitgroei 
van kiemen en is de infectiedruk voor de dieren 
verhoogd. 

• Door te zorgen voor een veilige huisvesting kunnen 
verwondingen voorkomen en onnodig lijden vermeden 
worden. 

• Door te zorgen voor een passende en geschikte 
huisvesting kan lijden vermeden worden. 

 
 

 
Vraag 6 Is - gelet op de toestand waarin de dieren werden 

aangetroffen - naar uw mening sprake van het onthouden 
van de nodige verzorging van de dieren? 

Antwoord: Volgens vaste jurisprudentie bestaat de zorg voor een dier 
uit de volgende vier aspecten: water, voer, huisvesting en 
medische zorg.  
Ten aanzien van de aspecten huisvesting en medische zorg 
is de veehouder in gebreke gebleven en is de nodige zorg 
onthouden.  
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Vraag 7 Is er contact geweest met eigen praktiserend dierenarts 

en/of externen? Toelichting 
Antwoord: Ja, de praktiserende dierenarts is na aanleiding van de 

controle ingeroepen voor de zieke varkens. 
De praktiserende dierenarts had in totaal 6 zeugen 
euthanaseerd en een aantal kreupele varkens behandeld. 
 
 

 
Vraag 8 Is er diergeneeskundige behandeling noodzakelijk en, zo ja, 

binnen welke termijn?  
Antwoord: Ja, zie vraag 7. De vervolgbehandelingen moeten uitgevoerd 

worden. 
 

 
Vraag 9 Welke andere (niet diergeneeskundige) maatregelen dienen 

genomen te worden om het benadeelde welzijn van de dieren 
op te heffen?  

(Kan dierhouder dit zelf of is andere hulp noodzakelijk) 
Antwoord: Maatregelen  

 
- U dient zieke of gewonde varkens af te zonderen, 

wanneer er geen verbetering optreedt, dient u een 
dierenarts te raadplegen en waar nodig de zieke of 
gewonde varkens te (laten) euthanaseren. 

- U dient ook zieke of gewonde varkens te voorzien van 
voer en permanent van vers drinkwater. 

- U dient te zorgen dat alle varkens de beschikking 
hebben over een lichtintensiteit van minimaal 40 lux op 
dierhoogte gemeten. 

- U dient te zorgen dat alle varkens de beschikking 
hebben over het vereiste afleidingsmateriaal. 

- U dient te zorgen dat er in de hokken geen materialen 
aanwezig zijn waaraan de varkens zich kunnen 
verwonden of bezeren. Dus geen roostervloeren met 
grote gaten. 

- U dient voldoende vakbekwame personen werkzaam te 
hebben op uw bedrijf voor de verzorging van uw 
dieren. 
 
 

Maatregelen  
- U dient de totale hygiëne op het bedrijf te verbeteren, 

hokken met varkens geregeld schoonmaken, dode 
varkens verwijderen uit de afdeling en aanbieden bij 
Rendac. 

- U dient te zorgen dat alle varkens de beschikking 
hebben over een lichtintensiteit van minimaal 40 lux op 
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dierhoogte gemeten. 
- U dient te zorgen dat alle varkens de beschikking 

hebben over het vereiste afleidingsmateriaal. 
- U dient te zorgen dat er in de hokken geen materialen 

aanwezig zijn waaraan de varkens zich kunnen 
verwonden of bezeren. Dus geen roostervloeren met 
grote gaten. Roostervloeren eerst herstellen voordat er 
weer nieuwe biggen worden opgelgd. 

- U dient te zorgen dat alle varkens de beschikking 
hebben over de vereiste vloeroppervlakte per varken. 

 
 
De maatregelen genoemd in de LOD 201801792 blijven ook 
van kracht. 
 

 
Vraag 10 Acht u het noodzakelijk dat er dieren worden meegevoerd en 

opgeslagen in belang van de gezondheid/ het welzijn van de 
dieren? Zo ja, toelichten. 

Antwoord: Nee, op dit moment niet. De tekortkomingen kunnen op het 
bedrijf opgelost worden als de veehouder volledig meewerkt. 
 

 

Opmerking 

Van de opgelegde maatregelen was weinig uitgevoerd. 
Er zijn zelf nog nieuwe omissies bijgekomen, namelijk onvoldoende verlichting, 
ontoereikend afleidingsmateriaal en vooral de ernstige zieke en verzwakte 
zeugen, die geen behandeling/euthanasie kregen.  
Gezien de aangetroffen omissies en de controle historie acht ik de kans op 
verbeteringen binnen korte termijn gering. 
 
 
 
Aldus naar waarheid opgemaakt 
 
Plaats en datum:       Handtekening: 

 27-09-2018 
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Bijlage 2: zeer magere slechte zeug in dekstal 
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Bijlage 4: zeugen in onhygienische huisvesting in stal 4a 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

doc 60.2



Bijlage 5: gedekte zeugen in stal 5 in voerligboxen. 
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Bijlage 6: Zeugen in voerligboxen in stal 1 ) 
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Bijlage 7: Stal 1 met vleesvarkens met grote gaten in de roostervloeren 

Afd. B0 
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Afd. B1 
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Afd. B2 

 
 

Afd. B3 
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Bijlage 7: Kadaverton in de koeling 
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Verzorgen van 1 zieke dan wel gewonde zeug: 

Wij zagen in de dekstal, in een afgesloten voerligbox een zieke en gewonde zeug, 

met oornummer   Wij zagen op de linker achterpoot een ontsteking, wij zagen 

namelijk een open wond, de poot was opgezwollen en dik. Deze zeug kwam niet 

overeind na flinke stimulatie van mij,  Wij zagen dat de voerbak vol met 

voer lag, dit in tegenstelling tot de andere zeugen in dezelfde rij. Vermoedelijk at 

deze zeug weinig of niks. Wij zagen dat het uier van deze zeug volledig was 

opgedroogd. 

Wij hebben  mede gedeeld dat deze zeug niet op deze manier gehuisvest mag 

worden en dat een dierenarts deze zeug moet onderzoeken. 

Ongeveer 10 minuten later zagen wij dat 2 medewerkers van  deze zeug uit 

de afgesloten voerligbox haalden en op een gang legden met roostervloer. Deze 

zeug kon niet zelfstandig lopen en werd aan zijn staart overeind gehouden. 

Wij zagen nu ook een open wond op haar rechter schouder en rug. 

Na ongeveer 15 minuten was een dierenarts ter plaatse,  van  

.  had deze zeug inmiddels 

geëuthanaseerd. Ik,  vroeg aan  wat deze zeug mankeerde.  

antwoordde mij: “Zeug is zwaar kreupel en achteruit gegaan. Ik heb niet 

getemperatuurd of deze zeug koorts had. Ik zie deze zeug nu voor de eerste keer.” 

 

Wij zagen op de zeugenkaart van deze zeug  onder andere het volgende 

geschreven: “kreupel LA”, “2/6 P30+melo”, “6/6 “ ” ” en “niet meegeven is 

gespoten”. 

 Deze teksten hebben wij geintrepeteerd als:  

- Kreupel links achter 

- Op 2 juni behandeld met antibiotica Penject 30 en pijnstiller Melovem. 

- Op 6 juni een zelfde behandeling gehad, P30+melo is aangehaald. 

Wij hoorden van  dat deze zeug op 13 juni 2017 uit de kraamstal was gehaald 

en in een voerligbox in de dekstal gedaan. 

Medewerkers van  wisten dat deze zeug ziek en gewond is. Dit staat 

geschreven op de zeugenkaart en deze zeug is behandeld met antibiotica en 

pijnstiller vanaf 2 juni. Toch werd deze zeug gehuisvest in een afgesloten voerligbox 

en werd tot 15 juni 2017 geen dierenarts geraadpleegd. 

 

Van de voornoemde zeugenkaart heb ik,  1 foto gemaakt (foto 1). 

Van deze zeug heb ik,  2 foto’s gemaakt (foto 2 en 3). 

Bijlage 2:    Deze 3 foto’s zijn als bijlage 2 bij dit rapport van bevindingen gevoegd.  

 

Omdat deze voornoemde gewonde dan wel zieke zeug moeite hadden met opstaan 

en lopen en open wonden had, is het nodig dat deze gehuisvest werd in een in 

gestrooide ziekenboeg. De vloeren zijn dan minder glad en vocht wordt opgenomen 

door zaagsel, krullen of stro. Door het strooisel ontstaat er een fijner ligbed voor dit 

varken waardoor doorligplekken worden voorkomen. 

 

Uit voornoemde bleek ons,  en  dat gehandeld werd in strijd met 

het bepaalde in: 

Artikel 1.7 aanhef en onderdeel c en artikel 2.4 lid 4 en 5 van het Besluit houders 

van dieren: 1 zieke dan wel gewonde zeug werd niet op passende wijze verzorgd en 

niet gehuisvest in een ziekenboeg welke zo nodig is ingestrooid. 

En dit dier had eerder onderzocht moeten worden door een dierenarts. Dit gezien de 

slechte conditie van deze zieke en gewonde zeug. 
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Onvolledige notitie van het individueel gebruik van diergeneesmiddelen in logboek: 

Wij zagen op zeugenkaart  onder andere het volgende geschreven: “17-5 

Dofa” en “19-5  “ ”. (foto 1) 

Deze teksten hebben wij geintrepeteerd als:  

- Op 17 mei en op 19 mei behandeld met antibiotica Dofatrim. 

Wij zagen op zeugenkaart , onder andere het volgende geschreven: “11/6 

dofa”, “12/6  “ ” en “14/6 melo”. (foto 8) 

Deze teksten hebben wij geintrepeteerd als:  

- Op 11 juni en op 12 juni behandeld met antibiotica Dofatrim. 

- Op 14 juni behandeld met pijnstiller Melovem. 

Wij zagen op een kraamhok waarin een zeug aan het biggen was het volgende 

geschreven: “9.30 1 3 P”. Door navraag aan een medewerkster van het bedrijf, 

verklaarde zij on het volgende: “De zeug in dit kraamhok is om 09:30 uur 

behandeld met 3 cc Python.”  (foto 9). 

Python is bij ons toezichthouders bekend als het hormoon Oxytocine. 

Wij zagen op een ventilatie computerkastje een aangesproken flesje Oxytocine met 

daarin een spuit gestoken (foto 7). Wij zagen in in een behandelbak aangesproken 

flesje Oxytocine met daarin een spuit gestoken (foto 6). In totaal zagen wij 5 

aangesproken flesjes Oxytocine. 

In deze voornoemde gevallen was ons, toezichthouders, niet duidelijk aan welk 

varken (biggen of zeug) de Dofatrim was toegediend. In deze voornoemde gevallen 

was ons, toezichthouders, niet duidelijk aan welk varken (biggen of zeug) de 

Melovem was toegediend. Het gebruik van Oxytocine werd geregistreerd maar kan, 

door notitie op het kraamhok, niet 5 jaar bewaard worden. 

Op hiervoor beschreven wijze werd het gebruik van diergeneesmiddelen bij zeugen 

en biggen geregistreerd. Deze wijze van registratie is onvoldoende en kan geen 5 

jaar bewaard worden. 

Bijlage 2:    Voornoemde foto’s zijn als bijlage 2 bij dit rapport van bevindingen gevoegd.  

 

Uit voornoemde bleek ons,  en  dat gehandeld werd in strijd met 

het bepaalde in: 

Artikel 2.10 lid 1 van het Besluit houders van dieren: Onvolledige registratie van 

individueel gebruikte diergeneesmiddelen in een logboek/register. 
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Vloeroppervlakte en oppervlakte dicht vloer deel bij zeugen/gelten zonder biggen, 

gehouden in groepen. 

Wij zagen, na telling, in de “sencor stal” 1 groep van 8 zeugen dan wel gelten, 22 

groepen van 9 dragende zeugen dan wel gelten en 1 groep van 11 dragende zeugen 

dan wel gelten, in totaal 217 zeugen dan wel gelten. Wij zagen aan de grootte en de 

fysieke ontwikkeling dat dit 217 zeugen dan wel gelten na dekking waren.  

Na meting van de totale vloeroppervlakte en het dichte vloer deel zagen wij dat er 

ruimte was voor 7 zeugen dan wel gelten per hok. 

Wij zagen dat 217 zeugen dan wel gelten niet konden beschikken over 2,25 m² 

totale vloer oppervlakte en dat 217 zeugen dan wel gelten niet konden beschikken 

over 1,3 m² dicht vloer deel.  

 

Wij zagen, na telling, in de “oude koestal” 698 zeugen dan wel gelten in groepen, in 

6 rijen van 8 hokken. Wij zagen aan de grootte en de fysieke ontwikkeling dat dit 

698 zeugen dan wel gelten na dekking waren.  

Rij 1: 

Na meting van de totale vloeroppervlakte en het dichte vloer deel zagen wij dat er 

ruimte was voor 14 zeugen dan wel gelten per hok. Wij zagen, na telling, 6 groepen 

van 15 zeugen dan wel gelten en 2 groepen van 14 zeugen dan wel gelten. 

Wij zagen dat 90 zeugen dan wel gelten niet konden beschikken over 2,25 m² totale 

vloer oppervlakte en dat 90 zeugen dan wel gelten niet konden beschikken over 1,3 

m² dicht vloer deel.  

Rij 2: 

Na meting van de totale vloeroppervlakte van het eerste hok zagen wij dat er 

ruimte was voor 12 zeugen dan wel gelten per hok. Na meting van het dichte vloer 

deel zagen wij dat er ruimte was voor 9 zeugen per hok. Na telling zagen wij in dit 

hok 14 zeugen dan wel gelten. 

Na meting, van de overige 7 hokken, van de totale vloeroppervlakte en het dichte 

vloer deel zagen wij dat er ruimte was voor 14 zeugen dan wel gelten per hok. Wij 

zagen, na telling, 1 groep van 12 zeugen dan wel gelten, 2 groepen van 14 zeugen 

dan wel gelten en 4 groepen van 15 zeugen dan wel gelten. 

Wij zagen dat 74 zeugen dan wel gelten niet konden beschikken over 2,25 m² totale 

vloer oppervlakte en dat 74 zeugen dan wel gelten niet konden beschikken over 1,3 

m² dicht vloer deel.  

Rij 3: 

Na meting van de totale vloeroppervlakte van het eerste hok zagen wij dat er 

ruimte was voor 12 zeugen dan wel gelten per hok. Na meting van het dichte vloer 

deel zagen wij dat er ruimte was voor 9 zeugen per hok. Na telling zagen wij in dit 

hok 14 zeugen dan wel gelten. 

Na meting, van de overige 7 hokken, van de totale vloeroppervlakte en het dichte 

vloer deel zagen wij dat er ruimte was voor 14 zeugen dan wel gelten per hok. Wij 

zagen, na telling, 3 groepen van 14 zeugen dan wel gelten en 4 groepen van 15 

zeugen dan wel gelten. 

Wij zagen dat 74 zeugen dan wel gelten niet konden beschikken over 2,25 m² totale 

vloer oppervlakte en dat 74 zeugen dan wel gelten niet konden beschikken over 1,3 

m² dicht vloer deel.  

Rij 4: 

Na meting van de totale vloeroppervlakte van het eerste hok zagen wij dat er 

ruimte was voor 12 zeugen dan wel gelten per hok. Na meting van het dichte vloer 

deel zagen wij dat er ruimte was voor 9 zeugen per hok. Na telling zagen wij in dit 

hok 14 zeugen dan wel gelten. 

Na meting, van de overige 7 hokken, van de totale vloeroppervlakte en het dichte 

vloer deel zagen wij dat er ruimte was voor 14 zeugen dan wel gelten per hok. Wij 

zagen, na telling, 2 groepen van 13 zeugen dan wel gelten, 1 groep van 14 zeugen 

dan wel gelten en 4 groepen van 15 zeugen dan wel gelten. 
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Wij zagen dat 74 zeugen dan wel gelten niet konden beschikken over 2,25 m² totale 

vloer oppervlakte en dat 74 zeugen dan wel gelten niet konden beschikken over 1,3 

m² dicht vloer deel.  

Rij 5: 

Na meting van de totale vloeroppervlakte van het eerste hok zagen wij dat er 

ruimte was voor 12 zeugen dan wel gelten per hok. Na meting van het dichte vloer 

deel zagen wij dat er ruimte was voor 9 zeugen per hok. Na telling zagen wij in dit 

hok 14 zeugen dan wel gelten. 

Na meting van de totale vloeroppervlakte  van de overige 7 hokken, zagen wij dat 

er ruimte was voor 14 zeugen dan wel gelten per hok. Na meting van het dichte 

vloer deel zagen wij dat er ruimte was voor 15 zeugen per hok. 

Wij zagen, na telling, 1 groep van 13 zeugen dan wel gelten, 5 groepen van 15 

zeugen dan wel gelten en 1 groepen van 16 zeugen dan wel gelten. 

Wij zagen dat 105 zeugen dan wel gelten niet konden beschikken over 2,25 m² 

totale vloer oppervlakte en dat 30 zeugen dan wel gelten niet konden beschikken 

over 1,3 m² dicht vloer deel.  

Rij 6: 

Na meting van de totale vloeroppervlakte en het dichte vloer deel zagen wij dat er 

ruimte was voor 14 zeugen dan wel gelten per hok. Wij zagen, na telling, 6 groepen 

van 15 zeugen dan wel gelten en 2 groepen van 14 zeugen dan wel gelten. 

Wij zagen dat 90 zeugen dan wel gelten niet konden beschikken over 2,25 m² totale 

vloer oppervlakte en dat 90 zeugen dan wel gelten niet konden beschikken over 1,3 

m² dicht vloer deel.  

 

Uit voornoemde bleek ons,  en  dat gehandeld werd in strijd met 

het bepaalde in: 

Artikel 2.17 lid 1 en artikel 2.18 lid 2 van het Besluit houders van dieren: 724 

zeugen dan wel gelten gehouden in groepen beschikten niet over 2,25 m² totale 

vloeroppervlakte per varken en 649 zeugen dan wel gelten gehouden in groepen 

beschikten niet over 1,30 m² dicht vloer deel per varken. 
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Ligboxlengte bij individueel gehouden zeugen dan wel gelten. 

Wij zagen in de dekstal, in afgesloten voerligboxen, 87 zeugen dan wel gelten in 

afgesloten voerligboxen. Na meting zagen wij dat deze zeugen konden beschikken 

over een vrije ruimte met een lengte van 1,94 meter. 

Op het dichte deel in elke voerligbox was een nieuwe beton vloer gestort. Hierdoor 

was de ruimte onder de voertrog 12 cm. De ruimte onder de voertrog mag 

meegeteld worden indien de voertrog minimaal 20 cm. boven de vloer hangt. 

Hierdoor konden deze 87 zeugen dan wel gelten niet beschikken over een vrije 

ruimte met een lengte van tenminste 2 meter. 

 

Uit voornoemde bleek ons,  en  dat gehandeld werd in strijd met 

het bepaalde in: 

Artikel 2.19 lid 3 van het Besluit houders van dieren: 87 zeugen dan wel gelten, 

gehouden in afgesloten voerligboxen, konden niet beschikken over een vrije ruimte 

van tenminste 2 meter. 

 

 

 

Berenhuisvesting. 

Wij zagen in de dekstal, in afgesloten voerligboxen, 2 beren in afgesloten 

voerligboxen. Dit was in een andere rij dan genoemd bij de ligboxlengte bij 

individueel gehouden zeugen dan wel gelten, hierboven. 

Wij zagen, na meting, dat de totale vloeroppervlakte van 1 ligbox  2,15 meter x 

0,66 meter was = 1,419 m². Van deze totale oppervlakte was 1,51 meter x 0,66 

meter dicht vloerdeel = 0,9966 m². 

Deze 2 beren konden zich niet omdraaien, beschikten niet over 6 m² 

vloeroppervlakte waarvan 4 m² dicht gedeelte en het dicht gedeelte was niet 

ingestrooid. 

Van deze beren heb ik,  2 foto’s gemaakt. 

Bijlage 2:  Deze 2 foto’s (foto 4 en 5) zijn bijgevoegd als bijlage 2 bij dit rapport van 

bevindingen.  

 

Uit voornoemde bleek ons,  en  dat gehandeld werd in strijd met 

het bepaalde in: 

Artikel 2.20 lid 1 en 2 gelet op artikel 2.18 lid 5 en gelet op 2.22 lid 3 van het 

Besluit houders van dieren: 2 beren werden gehouden in afgesloten voerligboxen. 
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Bijlage 1, uitdraai I&R – systeem 
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Foto 3: Zieke en gewonde zeug  nadat hij uit de voerligbox was gehaald. 
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Foto 4: Volwassen beer 1 in afgesloten voerligbox 

 
 

Foto 5: Volwassen beer 2 in afgesloten voerligbox 
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Foto 6: Gebruikte flesjes Oxytocine (diergeneesmiddel) 

 
 

Foto 7 
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Aantal bijlagen bij rapport : - 4 - 

 

Soorten bijlagen  : Bijlage 1, Herstelbrief 

    Bijlage 2, overzicht 4 stallen 

                                                  Bijlage 3, Print I&R – systeem 

    Bijlage 4, Uittreksel Kamer van Koophandel 
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Rapport van bevindingen 

 Ondergetekenden, inspecteurs met toezichthoudernummers   

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

Ministerie van Economische Zaken, 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, berichten u het volgende:   

 

 Aanleiding: 

 Hercontrole:   Ja  

 Nummer besluit: N.v.t. 

 Dit rapport van bevindingen is opgesteld naar aanleiding van een inspectie 

(3309766) in het kader van Welzijn varkens - hercontrole. Tijdens de eerste 

controle op woensdag 22 februari 2017 hebben wij een herstelbrief opgesteld. In 

deze brief wordt vermeld dat het varkensbedrijf  niet voldoet aan de 

4 dagen eis. In overleg met  is een maatregel opgelegd dat hij voor 

15 maart 2017 moet voldoen aan de 4 dagen eis. 

 

Bijlage 1:   De herstelbrief, aangetekend verstuurd op 27-02-2017, is als bijlage 1 bij dit rapport 

van bevindingen gevoegd.  

 

Bijlage 2: Een plattegrond van erf en de vier stallen van het varkensbedrijf  is 

als bijlage 2 bij dit rapport gevoegd.  

 

Bijlage 3:    Een print uit het I&R-systeem; “Raadplegen Meldingseenheden en Relaties Actuele 

gegevens,” met daarop vermeld het UBN  en overige gegevens van dit 

varkensbedrijf  is als bijlage 3 bij dit rapport van bevindingen 

gevoegd.  

 

 Locatie: 

    

 

 Bevinding(en): 

 Op woensdag 31 mei 2017 omstreeks 13:30 uur bevonden wij, toezichthouders 

 en  ons op een varkenshouderij aan  

. Alvorens wij de controle zijn begonnen, hebben wij, in overleg met 

 hierna te noemen overtreder  een wegwerpoveral en 

onstmette laarzen aangedaan die afkomstig zijn van de NVWA. Deze controle 

hebben wij uitgevoerd deels onder begeleiding van overtreder  en  

Op dit bedrijf worden, volgens opgave GDI 2016, 2909 biggen, 328 vleesvarkens en 

585 fokvarkens gehouden. 

  

Groepshuisvesting dragende zeugen dan wel gelten: 

In de dragende zeugenstal/gelten (stal 1) zagen wij, toezichthouders  en 

 dat de zeugen/gelten konden worden gehouden in voerligboxen met 

uitloop. Wij zagen 6 rijen met voerligboxen. 

In deze 6 rijen zagen wij dat 56 zeugen/gelten individueel (vast gesteld door middel 

van telling) waren opgesloten in de voerligboxen. Wij zagen in stal 1 op diverse 

plaatsen, op het einde van de voerligboxen, hopen mest liggen. Dit duidt erop dat 

de varkens al langere tijd opgesloten zitten. 
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Wij hebben de zeugenkaarten, welke boven de zeug/gelt hingen vergeleken met het 

oormerk in deze zeugen/gelten, dit correspondeerde.  

 

Ik, toezichthouder  heb op zondag 11 juni 2017 een mail ontvangen van 

overtreder  met diverse zeugenkaarten. Ik zag op de zeugenkaarten vermeld 

staan dat de “dekdatum” van deze zeugen/gelten, in stal 1, van 13-02-2017 tot en 

met 22-05-2017 was. Dit is langer dan 4 dagen geleden.  

 

Verder zagen wij in de dragende zeugenstal (stal 3) dat de zeugen konden worden 

gehouden in voerligboxen met uitloop. In deze dragende zeugenstal zagen wij dat 

22 zeugen individueel (vast gesteld door middel van telling) waren opgesloten in de 

voerligboxen. Wij zagen in stal 3 op diverse plaatsen, op het einde van de 

voerligboxen, hopen mest liggen. Dit duidt erop dat de varkens al langere tijd 

opgesloten zitten. 

 

Wij, toezichthouders  en  hebben de zeugenkaarten, welke boven 

de zeug/gelt hingen vergeleken met het oormerk in deze zeugen/gelten, dit 

correspondeerde.  

 

Ik, toezichthouder  heb op vrijdag 23 juni 2017 een mail ontvangen van 

overtreder  met diverse zeugenkaarten. Ik zag op de zeugenkaarten vermeld 

staan dat de “dekdatum” van deze zeugen/gelten in stal 3, van 03-03-2017 tot en 

met 24-05-2017 was. Dit is langer dan 4 dagen geleden.  

 

Verder zagen wij in de dragende zeugenstal (stal 4) dat de zeugen konden worden 

gehouden in voerligboxen met uitloop. Wij zagen 6 rijen met voerligboxen. 

In deze 6 rijen zagen wij dat 109 zeugen/gelten individueel (vast gesteld door 

middel van telling) waren opgesloten in de voerligboxen. Wij zagen verder in de 

dekstal dat er 48 zeugen/gelten gelten individueel (vast gesteld door middel van 

telling) waren opgesloten in de voerligboxen. Wij zagen in de dekstal op het einde 

van de voerligboxen hopen mest liggen. Dit duidt erop dat de varkens al langere tijd 

opgesloten zitten. In de stal waar 109 zeugen/gelten waren opgesloten zagen wij 

geen mesthopen liggen. Dit duidt erop dat deze zeugen/gelten pas opgesloten 

waren. 

 

Op onze vraag aan  van overtreder  waarom deze zeugen/gelten 

individueel waren opgesloten in stal 4 deelde hij ons het volgende mede: 

De 109 zeugen in de zeugenstal heb ik net opgesloten omdat ze morgen komen 

scannen op drachtcontrole. De 48 zeugen/gelten in de dekstal zijn vorige week 

vrijdag gescand voor de eerste keer. Deze worden morgen opnieuw gescand. 

Daarom zitten deze nog steeds opgesloten. 

 

Voor deze 235 zeugen/gelten zijn de uitzonderingen van artikel 2.15, tijdelijke 

afzondering, van het Besluit houders van dieren, niet van toepassing. 

 

Uit voornoemde bleek ons, toezichthouders  en  dat gehandeld 

werd in strijd met het bepaalde in: 

Artikel 2.13 lid 1 van het Besluit houders van dieren: 235 zeugen/gelten werden 

individueel gehouden, in afgesloten voerligboxen, langer dan 4 dagen na 

inseminatie of dekking.  

 

 Deze bevindingen worden overtreder  aangerekend. 
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Een varken dat ziek of gewond lijkt moet onmiddellijk op passende wijze worden 

verzorgd. Zo nodig worden dieren afgezonderd in een comfortabel hok met zo 

nodig droog strooisel en met voldoende ruimte om zich om te kunnen draaien. Dit 

was niet het geval bij stal 1 van de biggenbatterij. Hier waren 2 biggen die ziek of 

gewond leken. Stal 1 in de loods was 1 gebruiksvarken die ziek of gewond leek. 

Stal 2 waren 3 gebruiksvarkens die ziek of gewond leken. Stal 4 waren 3 

gebruiksvarkens die ziek of gewond leken. 

 

Deze bevindingen zijn in strijd met Wet dieren en het Besluit houders van dieren. 

 

Maatregel(en): 

Met u is afgesproken dat u voor 15 maart 2017 de volgende maatregelen heeft 

genomen: 

• De kraamafdeling, van stal 1, voorziet van strooisel of een rubbere mat. 

• Afleidingsmateriaal aambrengt bij de biggen in de kraamafdeling en de 

berenhokken. 

• Varkens zwaarder dan 25 kilogram beschikken over dicht vloergedeelte. 

• U voldoet aan de 4 dagen eis. 

• Berenhokken voorziet van droog strooisel. 

• Ziek en gewond lijkende varkens afzonderd. 

 

Ik ga ervan uit dat u bovenstaande maatregelen neemt om de overtreding(en) te 

beëindigen. Mocht blijken dat u niet aan voornoemde afspraken heeft voldaan of 

als opnieuw niet aan de wettelijke voorschriften wordt voldaan, dan kan er een 

bestuurs- en/of strafrechtelijk traject volgen. Dit kan kosten met zich meebrengen 

die op u kunnen worden verhaald. Deze brief bevat geen besluit in de zin van de 

Algemene wet bestuursrecht. Het indienen van bezwaar en beroep is daarom niet 

mogelijk. 

 

Wat in deze brief beschreven is, kan betrekking hebben op 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, 

 

 

 

 

 

Hoofd afdeling Toezichtuitvoering Landbouw 
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Divisie Landbouw en Natuur 

Afdeling:   Toezichtuitvoering Landbouw 

Team:    LN Tm TU Landbouw Varkens  

Teamleider:   

Inspecteurs:  

       

       

       

Dit rapport van bevindingen is bestemd voor de Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit, team Juridische Zaken. 
 

Onderzoeksnummer NVWA: 135000 

Rapportnummer:      102088 

 

1) Overtredend bedrijf/onderneming: 

Relatienummer: 

Naam bedrijf: 

Rechtsvorm: 

Vestigingsadres: 

Postcode en vestigingsplaats: 

Gemeente van vestiging 

KVK: 

 

 

2) Overtreder: 

BSN: 

Naam: 

Voornamen: 

Geboortedatum: 

Geboorteplaats: 

Geboorteland: 

Nationaliteit: 

Woonadres: 

Postcode en Woonplaats:  

Woongemeente: 

Land: 

 

Datum vaststellen overtreding : 17 mei 2017 

Tijdstip vaststellen overtreding : 09:30 uur 

Plaats vaststellen overtreding :  

 

 

Datum opmerking overtreder : 17 mei 2017 

Datum dagtekening rapport : 06 juni 2017 
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Vermoedelijke overtreding van:  

1) Artikel 2.22 lid 1 van het Besluit houders van dieren, in samenhang met artikel  

    2.2 lid 10 van de Wet dieren. 

2) Artikel 2.1 lid 1 van de Wet dieren.  

3) Artikel 3.24 lid 2 van de Regeling dierlijke producten, gelet op artikel 3.4  

    lid 1 en 3 Wet dieren. 

 

 

Korte omschrijving van het feit:  

1) 876 varkens konden niet permanent beschikken over voldoende materiaal  

    om te onderzoeken en om mee te spelen. 

2) De gezondheid en welzijn van voornoemde varkens werd benadeeld  

    zonder redelijk doel. 

3) Kadavers van biggen worden bewaard en niet gekoeld aangeboden in vaten bij 

   een omgevingstemperatuur van meer dan 10 °C tot ze worden opgehaald. 

 

Aantal bijlagen bij rapport:   - 4 - 

1) Een print uit het I&R – systeem. 

2) 4 foto’s van zeugen met onvoldoende materiaal om te onderzoeken en  

    om mee te spelen. 

3) 2 foto’s van kadavers van biggen bewaard in vaten. 

4) Uittreksel Kamer van Koophandel. 

 

 

  

doc 63



Rapport van bevindingen 

Ondergetekenden, inspecteurs met toezichthoudernummers   en 

 toezichthouders van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 

van het Ministerie van Economische Zaken, 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, berichten u het volgende:   

 

 Aanleiding: 

 Hercontrole:   Nee  

 Nummer besluit: N.V.T. 

 Dit rapport van bevindingen is opgesteld naar aanleiding van een inspectie 

(3358970) in het kader van Welzijn varkens. 

 

Bedrijfsadres: 

    

 

Locatie waar de varkens worden gehouden: 

 

 

Bevindingen: 

 Op woensdag 17 mei 2017, omstreeks 09:30 uur, bevonden wij,  

 ons op een varkenshouderij t. 

Op plaats en tijd voornoemd ontmoetten wij daar een mannelijk persoon, die ons 

meedeelde, nadat ik,  mij  in mijn functie als toezichthouder van de NVWA, 

aan hem bekend hadden gemaakt,  te zijn.  

Hierop heb ik,   medegedeeld wat de reden van onze komst 

was, zijnde een controle op het welzijn van de varkens.  

 

Dit varkensbedrijf is op naam gesteld van:   

Het varkensbedrijf is gevestigd op het adres:  

 

 

Bijlage 1:    Een print uit het I&R – systeem; “Raadplegen Meldingseenheden en Relaties Actuele 

gegevens,” met daarop vermeld het UBN  en overige gegevens van dit 

varkensbedrijf is als bijlage 1 bij dit rapport van bevindingen gevoegd. 

 

 Bevindingen: 

Wij zagen dat het bedrijf uit 3 stallen bestond. Tijdens de controle zagen wij dat 

deze stallen bestemd waren om fokvarkens te houden.  

Tijdens de controle zagen wij door middel van telling dat er circa 303 zeugen en 1 

beer werden gehouden. 
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Bijlage 2, zeugen met onvoldoende materiaal om te onderzoeken en om mee te spelen. 
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Bijlage 3, niet gekoelde dode biggen in vaten. 
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Divisie: Inspectie 

Afdeling: NVWA HH IH Afd Dier 

Team: NVWA HH IH Tm  Varkens Landbouw 

Teamleider: 

Inspecteur(s): 

 

  

Dit rapport van bevindingen is bestemd voor de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Team 
Bestuurlijke Maatregelen 
 

 

1) Betrokken rechtspersoon: 

Relatienummer: 

Naam bedrijf: 

Rechtsvorm: 

Vestigingsadres: 

Postcode en vestigingsplaats: 

Gemeente van vestiging 

KVK: 

 

2) Betrokkene 1: 

BSN: 

Naam: 

Voornamen: 

Geboortedatum: 

Geboorteplaats: 

Geboorteland: 

Nationaliteit: 

Woonadres: 

Postcode en Woonplaats:  

Woongemeente: 

Land: 

 

3) Betrokkene 2: 

BSN: 

Naam: 

Voornamen: 

Geboortedatum: 

Geboorteplaats: 

Geboorteland: 

Nationaliteit: 

Woonadres: 

Postcode en Woonplaats:  

Woongemeente: 

Land: 

 

Gepleegd binnen gemeente(n):   

Pleegdatum/-periode: 2 juli 2018 

Aantal bijlagen bij rapport:    5 

  

doc 63.1 
 



Inspectie   

Datum 

25-7-2018 

Onze referentie 

144791/110831/   
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Geconstateerde overtredingen:  

 

1. 36 zeugen dan wel gelten werden langer dan 4 dagen na dekking individueel 

gehouden en niet in aparte groepen. 

 

Dit is een overtreding van artikel 2.15 lid 1 onder b sub 2 van het Besluit 

houders van dieren, juncto artikel 2.2 lid 10 van de Wet dieren. 

 

2. 16 varkens hadden geen toegang tot een schone en comfortabele ruimte, waar 

alle varkens tegelijk konden liggen.  

 

Dit is een overtreding van artikel 2.16 van het Besluit houders van dieren, 

juncto artikel 2.2 lid 10 van de Wet dieren. 

3. Niet alle hokafmetingen c.q. –inrichtingen voldoen, waardoor niet alle gelten of 

zeugen beschikken over voldoende lengte kortste zijden van het hok. Dit betrof 

15 gelten of zeugen. 

 

Dit is een overtreding van artikel 2.19 lid 2 van het Besluit houders van dieren, 

juncto artikel 2.2 lid 10 van de Wet dieren. 
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Onze referentie: 144791/110831/  

 

RAPPORT VAN BEVINDINGEN 
 

Toezichthouders: 

Ondergetekenden,  en  inspecteurs met 

respectievelijke toezichthoudernummers  en  

toezichthouders van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

(NVWA) van het Ministerie van Economische Zaken, 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, verklaren het volgende:   

 

 

Opbouw rapport: 

Ten behoeve van de leesbaarheid is dit rapport opgebouwd uit de 

volgende hoofdstukken en (sub)paragrafen: 

 

Hoofdstuk 1  Algemeen 

 § 1.1    Aanleiding 

 § 1.2    UBN en locaties waar de varkens werden gehouden 

 § 1.3    Bevindingen 

 

Hoofdstuk 2 Locatie ; “Dragende zeugenstal 3” 

§ 2.1. Niet alle gedekte zeugen en gedekte gelten worden 

in groepen gehouden 

§ 2.2 Geen schone comfortabele ligplaats met adequate 

waterafvoer 

§ 2.3 Zijden van hokken met minder dan 6 zeugen of 

gelten in de groep 

 

Hoofdstuk 3  Inlichtingen  

§ 3.1     

§ 3.2 Definitieve terugkoppeling bevindingen aan  

  

 

Hoofdstuk 4  Afsluiting 

 

      Bijlagen 
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Inspectie   

Datum 

25-7-2018 

Onze referentie 

144791/110831/   
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Hoofdstuk 2: Locatie  
Wij zagen dat op voornoemd adres 5 stallen aanwezig waren en 

hebben deze stallen, kraamstal 1, dragende zeugenstal 2, dragende 

zeugenstal 3, dragende stal zeugenstal 4 en dekstal 5 genoemd. 

 

Bijlage 3 Een schematische weergave van de situering van deze stallen, is als bijlage 3 bij 

dit rapport van bevingen gevoegd. 

 

Bijlage 4 Een schematisch overzicht van dragende zeugenstal 3, met indeling en gehouden 

aantallen varkens, is als bijlage 4 bij dit rapport van bevingen gevoegd. 

 

Wij zagen dat in deze stal: 

• In een rij 7 hokken met voerligboxen aanwezig waren; 

• Dat alle voerligboxen in deze rij gesloten waren en dat daarin 39 zeugen en 

gelten individueel waren gehuisvest; 

• In het schema deze rij is aangeduid als “B”. 

 

De hokafmetingen en de afstanden tussen de hekken hebben wij op woensdag 3 

mei 2017 gemeten. Aan de hand hiervan hebben wij de totale oppervlakte en de 

oppervlakte dichte vloer per hok en per hok gehouden varken berekend. Deze 

meetgegevens, oppervlaktes en aantallen varkens per hok, zijn eveneens 

opgenomen in bijlage 4. 

 

 

§ 2.1 Niet alle gedekte zeugen en gedekte gelten worden in groepen gehouden: 

Wij zagen in deze stal dat: 

• deze 39 individueel gehuisveste zeugen en gelten over onvoldoende ruimte 

beschikten om zich te kunnen omdraaien; 

• boven elke voerligbox een formulier (hierna te noemen zeugenkaart) was 

opgehangen met daarop o.a. vermeld, het oornummer van de zeug/gelt, dek- 

en verwachte werpdatum. 

 

Wij hebben van deze 39 zeugen/gelten het oornummer vergeleken met het 

nummer van de bij die zeug/gelt opgehangen zeugenkaart. Wij zagen dat deze 

met elkaar overeen kwamen.  

 

Op elke zeugenkaart zagen wij een datum van dekking en een verwachte 

werpdatum vermeld staan.  

 

Op basis van deze gegevens hebben wij voor elke zeug/gelt berekend hoeveel 

dagen geleden ze gedekt was. Wij zagen dat 38 van de 39 zeugen/gelten, langer 

dan 4 dagen geleden gedekt waren.  

 

Wij zagen dat 2 van voornoemde 38 zeugen zich bevonden in het stadium van één 

week voor de verwachte werpdatum als bedoeld in artikel 2.15 lid 1 aanhef en 

onder b aanhef en onder 1 van het Besluit houders van dieren. Derhalve zijn deze 

2 zeugen in dit rapport verder buiten beschouwing gelaten. 

 

Bijlage 5 Van voornoemde 38 zeugenkaarten heb ik,  foto’s gemaakt en een 

afdruk ervan als bijlage 5 bij dit rapport gevoegd. 

 

De voor dit rapport relevante gegevens van voornoemde zeugenkaarten hebben 

wij in de volgende tabel opgenomen. 
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dekdatum aantal dagen 
na dekking 

(berekend op  
2-7-2018) 

werpdatum aantal zeugen 
(individueel 
gehuisvest) 

6-6-2018 6 19-10-2018 1 

25-6-2018 7 18-10-2018 3 

23-6-2018 9 16-10-2018 1 

20-6-2018 12 13-10-2018 1 

19-6-2018 13 12-10-2018 1 

18-6-2018 14 11-10-2018 3 

13-6-2018 19 6-10-2018 1 

12-6-2018 20 5-10-2018 1 

5-6-2018 27 28-9-2018 1 

30-5-2018 33 21-9-2018 1 

27-5-2018 36 19-9-2018 1 

25-5-2018 38 17-9-2018 1 

25-4-2018 68 18-8-2018 2 

24-4-2018 69 17-8-2018 2 

18-4-2018 75 11-8-2018 2 

17-4-2018 76 10-8-2018 4 

10-4-2018 83 3-8-2018 2 

3-4-2018 90 27-7-2018 2 

2-4-2018 91 26-7-2018 1 

20-3-2018 104 13-7-3018 3 

19-3-2018 105 12-7-2018 1 

18-3-2018 106 11-7-2018 1 

15-3-2018 109* 15-3-2018  

13-3-2018 111* 13-3-2018  

   
Totaal:                     

36 

 

* Zeug/gelt bevindt zich in het stadium van één week voor de verwachte werpdatum en is 

niet meegenomen in de berekening van het totaal aantal zeugen/gelten.  

 
  

doc 63.1 
 



Inspectie   

Datum 

25-7-2018 

Onze referentie 

144791/110831/   

 

 

 Pagina 5 van 8 
 

Afbeelding 1 en 2: Foto’s ter visualisering van bovenstaand beschreven situatie in 

de voerligboxen. 

      
 

Uit de inlichtingen die  later verstrekte, (zie “inlichtingen 

 bleek: 

• dat de 38 zeugen in de betreffende rij drachtig waren; 

• dat hij de zeugen in die rij die morgen (opmerking inspecteurs: 2 juli 2018) in 

de voerligboxen had vastgezet om de ruimte die daarmee achter deze zeugen 

vrij komt, te gebruiken voor de te spenen zeugen; 

• dat hij met het warme weer de zeugen die hij speent, buiten laat lopen; 

• dat hij geen 40 zeugen tegelijk buiten kan doen en dat de zeugen in de 

betreffende rij daarom nog vast zitten. 

 

Gelet op de verstrekte inlichtingen van  bleek ons dat de 

uitzonderingen voor het houden van zeugen en gelten in groepen als bedoeld in 

artikel 2.15, lid 1 van het Besluit houders van dieren, niet van toepassing waren. 

 

Gelet hierop werd gehandeld in strijd met het bepaalde in:    
Artikel 2.13, lid 1 en artikel 2.15, lid 1 onder b sub 2 van het Besluit houders van 
dieren, juncto artikel 2.2 lid 10 van de Wet dieren: 36 zeugen en gelten werden 
niet in een groep, maar individueel gehouden. 
 
 

§ 2.2 Geen schone en comfortabele ligplaats met adequate waterafvoer: 

Wij zagen in deze stal dat: 

• direct achter en aansluitend aan voornoemd individueel gehuisveste 

zeugen/gelten (zie § 2.1.1), in de hokken B1 t/m B5 en B7, zeugen en gelten 

werden gehouden; 

• de in de hokken B1 t/m B5 en B7 gehouden zeugen en gelten op een volledig 

dichte vloer werden gehouden; 

• de volledige oppervlakte dichte vloer in de hokken B1 t/m B5 en B7, ernstig 

vervuild was met mest; 

• de 16, in de hokken B1 t/m B5 en B7 gehouden, varkens derhalve geen 

toegang hadden tot een schone en comfortabele ruimte waar alle varkens 

tegelijk kunnen liggen. 
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§ 3.1 Inlichtingen  

Op maandag 2 juli 2018, omstreeks 09.45 uur, bevonden wij, 

 en  ons op de locatie  

 Aldaar spraken wij de ons bekende en ons in onze functie 

kennende  Wij, legitimeerden ons als 

toezichthouder d.m.v. het tonen van onze legitimatiebewijzen, 

deelden hem het doel van onze komst mede en later ook de 

bevindingen van de hercontrole.  

 

Desgevraagd verstrekte  ons de volgende 

inlichtingen: 

 

“De zeugen in de 2e. rij zitten vast omdat ik die vanmorgen heb 

vastgezet. Hoe gaan we dat doen met spenen? Ik kan ze niet 

allemaal tegelijk loslaten. Die zeugen zijn wel gewoon drachtig. 

Vandaag zijn we aan het spenen en als ik dat niet zo doe, kom ik 

niet gedraaid. Ze gaan zo gauw mogelijk weer los. Omdat het 

extreem warm weer is, gooi ik de zeugen na ’t spenen, buiten in 

de open lucht. Naast de stal, maar ik kan er daar niet 40 tegelijk 

loslaten. Normaal zitten die zeugen los in groepen van zes. De 

zeugen die los achter de vastgezette zeugen liggen, zijn vandaag 

gespeend.” 

 

 

§ 3.2 Definitieve terugkoppeling bevindingen aan  

 

Op woensdag 25 juli, omstreeks 11.45 uur, heb ik,  

telefonisch gesproken met  en hem in kennis 

gesteld van onze bevindingen tijdens de hercontrole van 2 juli 2018. 

Ongevraagd gaf hij hierop, zakelijk weergegeven, de volgende reactie: 

 

      “We zien wel wat ervan komt. Ik ben benieuwd wat de rechter 

hiervan 

zal vinden. Ik heb de zeugen en gelten vastgezet omdat dat even 

niet anders kon, vanwege de hitte. Als we zo’n noodoplossing niet 

meer mogen toepassen, hoe wil je dan nog een bedrijf draaiende 

houden? Ik zie een rechtszitting met een gerust hart tegemoet. Ik 

hoop dat er snel een saneringsregeling komt, want ik ga ermee 

stoppen. Dit laat ik mij niet overkomen.” 

 

 

Hoofdstuk 3: Afsluiting 
De gegevens betreffende de in dit rapport van bevindingen genoemde 

rechtspersoon zijn geverifieerd aan de hand van de gegevens zoals 

deze zijn vermeld in het Handelsregister van de Kamer van 

Koophandel. 

 

Hierbij is vastgesteld dat de naam van de 

 is gewijzigd in de Tevens is vastgesteld 

dat  als  is toegetreden. 

 

De identiteit van betrokkene  is geverifieerd aan 

de hand van de gegevens zoals vermeld in de Gemeentelijke Basis 

Administratie van de gemeente van inwoning. 
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Dragende zeugenstal 3 Bijlage 5 bij rapport nr. 110831

A AA B    hoknummer C    hoknummer D    hoknummer E    hoknummer

7 7 7 7

6 6 6 6

5 5 5 5

4 4 4 4

3 3 3 3

2 2 2 2

1 1 1 1

ingang

AA

40 voerligboxen

B
breedte diepte

diepte dichte 

vloer

aantal 

varkens

hok 1 2,55 2,00 2,00 3

hok 2 3,80 2,00 2,00 3

hok 3 3,80 2,00 2,00 3

hok 4 3,80 2,00 2,00 3

hok 5 3,80 2,00 2,00 3

hok 6 3,80 2,00 2,00

hok 7 3,80 2,00 2,00 1
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Divisie: Inspectie 

Afdeling: NVWA HH IH Afd Dier 

Team: NVWA HH IH Tm  Varkens Landbouw 

Teamleider:  

Inspecteur(s):  

  

  

Dit rapport van bevindingen is bestemd voor de Nederlandse Voedsel- en 

Warenautoriteit, Team Bestuurlijke Maatregelen 

 

 

 

 

1) Betrokken rechtspersoon: 

Relatienummer: 

Naam bedrijf: 

Rechtsvorm: 

Vestigingsadres: 

Postcode en vestigingsplaats: 

Gemeente van vestiging 

KVK: 
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2) Betrokkene 1: 

BSN: 

Naam: 

Voornamen: 

Geboortedatum: 

Geboorteplaats: 

Geboorteland: 

Nationaliteit: 

Woonadres: 

Postcode en Woonplaats:  

Woongemeente: 

Land: 

 

3) Betrokkene 2: 

BSN: 

Naam: 

Voornamen: 

Geboortedatum: 

Geboorteplaats: 

Geboorteland: 

Nationaliteit: 

Woonadres: 

Postcode en Woonplaats:  

Woongemeente: 

Land: 

 

Gepleegd binnen gemeente(n):  

Pleegdatum/-periode: 3 en 17 mei 2017 

Aantal bijlagen bij rapport:    13 

Geconstateerde overtredingen:  
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Dit is een overtreding van artikel 2.15 lid 2, 2.17 lid 1 en 2, 2.18 lid 1 t/m 3 en lid 5, 2.19 lid 2 en 2.20 lid 2 

onder b van het Besluit houders van dieren, juncto artikel 2.2 lid 10 van de Wet dieren.  

 

6. Niet alle hokafmetingen c.q. -inrichtingen voldoen, waardoor niet alle gelten of zeugen beschikken over 

voldoende lengte kortste zijden van het hok. Dit betrof 348 gelten of zeugen. Zie § 3.1.2, § 3.1.3 en § 

3.2.1.  

 

Dit is een overtreding van artikel 2.15 lid 2, 2.17 lid 1 en 2, 2.18 lid 1 t/m 3 en lid 5, 2.19 lid 2 en 2.20 lid 2 

onder b van het Besluit houders van dieren, juncto artikel 2.2 lid 10 van de Wet dieren.  

 

7. Niet alle hokafmetingen c.q. -inrichtingen voldoen, waardoor niet alle gelten of zeugen beschikken 

over: Voldoende ruimte om vrij te kunnen omdraaien. Dit betrof 38 gelten of zeugen. Zie § 3.1.1 en § 

5.2.1.  

 

Dit is een overtreding van artikel 2.15 lid 2, 2.17 lid 1 en 2, 2.18 lid 1 t/m 3 en lid 5, 2.19 lid 2 en 2.20 lid 2 

onder b van het Besluit houders van dieren, juncto artikel 2.2 lid 10 van de Wet dieren.  

 

8. 174 varkens hadden geen toegang tot een schone en comfortabele ruimte, waar alle varkens tegelijk 

konden liggen. Zie § 3.1.8 en § 5.3.1. 

 

Dit is een overtreding van artikel 2.16 van het Besluit houders van dieren, juncto artikel 2.2 lid 10 van de 

Wet dieren. 

 

9. 5 beren werden gehouden in een stal waarvan het dichte deel van de vloer niet was voorzien van 

strooisel. Zie § 3.1.7 en 5.3.3. 

 

Dit is een overtreding van artikel 2.22 lid 3 van het Besluit houders van dieren, juncto artikel 2.2 lid 10 

van de Wet dieren. 

 

10. 36 varkens werden gehouden in een stal waarin de lichtintensiteit op dierhoogte onvoldoende was. Zie 

§ 3.2.4. 

 

Dit is een overtreding van artikel 2.23 lid 1 van het Besluit houders van dieren, juncto artikel 2.2 lid 10 

van de Wet dieren. 

 

11. 4 varkens die ziek of gewond leken of waren, werden niet onmiddellijk op een passende wijze 

verzorgd. Zie § 2.2.1 en § 5.1.1. 

 

Dit is een overtreding van artikel 1.7 aanhef en verder onder c van het Besluit houders van dieren, juncto 

artikel 2.2 lid 10 van de Wet dieren. 
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12. Kadavers van biggen werden bewaard in niet-gekoelde vaten, terwijl de omgevingstemperatuur hoger 

dan 10 graden Celsius was. Zie bijlage 4. 

 

Dit is een overtreding van artikel 3.24 lid 2 van de Regeling dierlijke producten, juncto artikel 3.1 lid 2 van 

de Wet dieren. 

 

13. 79 Zeugen en/of gelten werden langer dan 4 dagen na dekking individueel gehouden en niet in aparte 

groepen. Zie § 3.1.1 en § 5.2.1. 

 

Dit is een overtreding van artikel 2.15 lid 1 onder b sub 2 van het Besluit houders van dieren, juncto 

artikel 2.2 lid 10 van de Wet dieren. 

 

14. 876 varkens konden niet permanent beschikken over voldoende afleidingsmateriaal om te onderzoeken 

en om mee te spelen. Zie bijlage 4. 

 

Dit is een overtreding van artikel 2.22 lid 1 van het Besluit houders van dieren, juncto artikel 2.2 lid 10 

van de Wet dieren. 

 

15. Niet alle verstrekte medische zorg dan wel toepassingen van diergeneesmiddelen zijn in een register 

c.q. (logboek)administratie opgenomen. Zie § 2.3 . 

•  

Dit is een overtreding van artikel 3.1 lid 1 van de Regeling houders van dieren, juncto artikel 1.25 en 2.10 

van het Besluit houders van dieren, juncto artikel 2.2 lid 10 en 2.19 van de Wet dieren.  
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Onze referentie: 134943/103410/  

 

RAPPORT VAN BEVINDINGEN 

 

Toezichthouders: 

Ondergetekenden,  en  inspecteurs met respectievelijke 

toezichthoudernummers  en  toezichthouders van de Nederlandse 

Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van Economische Zaken, 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, 

verklaren het volgende:   

 

 

Opbouw rapport: 

Ten behoeve van de leesbaarheid is dit rapport opgebouwd uit de volgende 

hoofdstukken en (sub)paragrafen: 

 

Hoofdstuk 1  Algemeen 

 § 1.1    Aanleiding 

 § 1.2    UBN en locaties waar de varkens werden gehouden 

 § 1.3    Bevindingen 

 

Hoofdstuk 2   

 § 2.1    Vleesvarkensstal 1 

  § 2.1.1    Beschikbare oppervlakte dichte vloer per varken 

 § 2.2    Vleesvarkensstal 2 

  § 2.2.1    Verzorgen van 3 zieke dan wel gewonde varkens 

§ 2.3  Administratie verstrekte medische zorg en toepassingen van diergeneesm  

 

Hoofdstuk 3   

 § 3.1    Zeugenstal 1 
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  § 3.1.1    Niet alle gedekte zeugen en gedekte gelten word   

groepen gehouden  

  § 3.1.2    Zijden van hokken met > 6 gelten of zeugen in de   

  § 3.1.3    Zijden van hokken met < 6 gelten of zeugen in de  

  § 3.1.4    Vaststelling oppervlakte dichte vloer 

  § 3.1.5    Beschikbare oppervlakte dichte vloer per varken 

§ 3.1.5.1    Gelten en zeugen 

§ 3.1.5.1    Beren 

  § 3.1.6    Totaal beschikbare vloeroppervlakte per varken 

§ 3.1.7    Dichte deel van de vloer van de beren zonder strooisel 

§ 3.1.8    Geen schone comfortabele ligplaats met adequate water  

 § 3.2    Zeugenstal 2 

  § 3.2.1    Zijden van hokken met > 6 gelten of zeugen in de   

  § 3.2.2    Vaststelling oppervlakte dichte vloer 

  § 3.2.3    Beschikbare oppervlakte dichte vloer per varken 

  § 3.2.4    Lichtintensiteit op dierhoogte minder dan 40 lux  

  § 3.2.5    Inlichtingen medewerker  

 

Hoofdstuk 4   

 

Hoofdstuk 5   

 § 5.1    Kraamstal 1 

§ 5.2    Dragende zeugenstal 3 

§ 5.2.1    Niet alle gedekte zeugen en gedekte gelten worden in gro  

gehouden   

§ 5.2.2    Beschikbare oppervlakte dichte vloer per varken 

  § 5.2.3    Totaal beschikbare vloeroppervlakte per varken 

 § 5.3    Dragende zeugenstal 3 

  § 5.3.1    Totaal beschikbare vloeroppervlakte per varken 

§ 5.3.2    Geen schone comfortabele ligplaats met adequate water  

§ 5.3.3    Dichte deel van de vloer van de beren zonder strooisel 
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§ 5.4    Inlichtingen  

 

Hoofdstuk 6  Verhoor 

 

Hoofdstuk 7  Afsluiting 

 

      Bijlagen 

 

 

Hoofdstuk 1: Algemeen 

§ 1.1 Aanleiding: 

 Dit rapport van bevindingen is opgesteld naar aanleiding van een melding in het kader 

van welzijn varkens. 

  

§ 1.2 UBN en locaties waar de varkens werden gehouden: 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Deze varkensbedrijven zijn op naam gesteld van: ”, 

gevestigd , 

hierna te noemen “het bedrijf”. 

 

Bijlage 1    Een print uit het I&R – systeem; “Raadplegen Meldingseenheden en Relaties Actuele 

gegevens,” met daarop vermeld de UBN nummers en overige gegevens van deze 

varkensbedrijven, zijn als bijlage 1 bij dit rapport van bevindingen gevoegd. 

  

§ 1.3 Bevindingen: 

Op woensdag 3 mei 2017 omstreeks 09:45 uur, ontvingen wij,  en  

een melding van  van . De 

melding hield in dat  op 2 mei 2017 een milieucontrole had uitgevoerd bij een 
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Wij zagen dat in deze stal: 

• in alle hokken over de volle breedte van het hok, een trog aanwezig was; 

• direct aansluitend op de trog, over de volle breedte van het hok, een strook 

dichte vloer was aangebracht; 

• de overige beschikbare ruimte in het hok was voorzien van roostervloer; 

• haaks op de trog en dichte vloer, over de volledige diepte van de dichte vloer, 

hekken van voerligboxen waren geplaatst; 

• door deze hekken, de in de hokken gehouden varkens de dichte vloer niet vrij 

konden benutten, maar dat elk dicht vloerdeel tussen de hekken aaneengesloten 

beschikbaar was voor één varken; 

• wanneer bijvoorbeeld, in hok A2 (als genummerd in bijlage 3), 9 voerligboxen 

aanwezig waren, slechts 9 varkens hierin konden liggen. 

 

Afbeelding 1: Foto van hekken van voerligboxen met aan de trogzijde de dichte 

vloer en aansluitend de roostervloer. Deze foto is niet op het bedrijf genomen, maar 

dient slechts ter visualisering van bovenstaand beschreven inrichting van de 

hokken. 

 
 

 

§ 2.1.1 Beschikbare oppervlakte dichte vloer per varken: 

Door de totale oppervlakte dichte vloer per hok, te delen door het aantal in dat hok 

gehouden varkens, hebben wij de oppervlakte dichte vloer per varken berekend. 

 

Wij hebben alle in deze stal aanwezige varkens, op basis van hun bouw en 

ontwikkeling, geschat op een gewicht tussen de 50 en 85 kg (zie bijlage 3 voor de 

gewichtsspecificatie per hok). Op basis van dit gewicht dienen de gehouden 

varkens, per varken over 0,26 m2 oppervlakte dichte vloer te beschikken. 

 

Wij zagen dat de varkens die in de hokken A2 t/m A5, B4, B5 en C3 werden 

gehouden, niet beschikten over de per varken voorgeschreven oppervlakte dichte 

vloer. Wij berekenden dat in deze hokken, 123 varkens op deze wijze werden 

gehouden. 

 

Gelet hierop werd gehandeld in strijd met het bepaalde in: 

Artikel 2.18 lid 3 in relatie tot artikel 2.17 lid 2 van het Besluit houders van dieren, 

juncto artikel 2.2 lid 10 van de Wet dieren: 123 varkens hadden namelijk niet de 

beschikking over de per varken voorgeschreven oppervlakte dichte vloer.  

 

 

§ 2.2 Vleesvarkensstal 2: 
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Bijlage 4 Een schematisch overzicht van vleesvarkensstal 2, met indeling en gehouden 

aantallen varkens, is als bijlage 4 bij dit rapport van bevingen gevoegd. 

 

Wij zagen dat in deze stal: 

• 27 hokken aanwezig waren, verdeeld over 3 rijen; 

• vleesvarkens werden gehouden, stelden het aantal na telling vast op 279 en wij 

hebben per hok de gewichten van de daarin gehouden varkens geschat; 

• 1 varken werd gehouden dat niet op de hoeven van de voorpoten kon staan; 

• 1 varken werd gehouden dat een gebroken achterpoot had; 

• 1 varken met smeerwrang en koorts werd gehouden. 

 

 

§ 2.2.1 Verzorgen van 3 zieke dan wel gewonde varkens: 

In stal 2 in hoknummer B2 (als genummerd in bijlage 4), zagen wij 2 varkens 

gehuisvest. Deze varkens wogen, naar schatting, 70 kg. Wij zagen dat één van deze 

varkens, ernstig kreupel was aan beide voorpoten. Wij zagen dat dit varken bij het 

lopen niet zijn hoeven, maar zijn knieën gebruikte (zie foto 3 in bijlage 5). 

 

In stal 2 in hoknummer B4 (als genummerd in bijlage 4), zagen wij 1 varken van, naar 

onze schatting, ongeveer 50 kg met smeerwrang en uitdrogingsverschijnselen. Wij 

zagen namelijk dat de huid perkamentachtig aandeed, zodanig dat geen plooi van de 

huid kon worden vastgepakt om de turgor te bepalen. Dit varken was daarnaast 

ernstig vermagerd (zie foto’s 4 en 5 van bijlage 5).  

 

Eveneens in stal 2 in hoknummer B4 (als genummerd in bijlage 4), zagen wij een 

varken met een gebroken rechter achterpoot. Wij zagen dat het varken deze poot niet 

gebruikte, hoorden dat het varken bij het lopen gilde van pijn en zagen dat het varken 

trachtte zijn achterhand te ontlasten door telkens achterwaarts op de trog te gaan 

zitten (zie foto’s 6, 7 en 8 in bijlage 5). Dit varken woog, naar onze schatting, 50 kg.  

 

Van voornoemde zieke en gewonde varkens heb ik,  foto’s gemaakt. 

Bijlage 5 Deze foto’s zijn in bijlage 5 bij dit rapport van bevindingen gevoegd.   

 

Wij zagen dat hoknummer B4 aansluitend aan de trog, voorzien was van een strook 

dichte vloer en dat de rest van de vloer uit betonroosters bestond. 

 

Omdat deze 3 gewonde dan wel zieke varkens moeite hadden met opstaan en lopen, 

is het noodzakelijk dat deze op een passende wijze worden gehuisvest, b.v.  in een 
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met zaagsel, krullen of stro ingestrooid hok. Hierdoor ontstaat er een comfortabeler 

ligbed voor deze varkens.  

 

Gelet hierop werd gehandeld in strijd met het bepaalde in: 

Artikel 1.7 aanhef en onderdeel c van het Besluit houders van dieren: 3 zieke dan wel 

gewonde varkens worden niet op passende wijze verzorgd en niet gehuisvest in een 

hok welke zo nodig is ingestrooid. 

 

 

§ 2.3 Administratie verstrekte medische zorg en toepassingen van diergeneesmiddelen: 

Eveneens op woensdag 3 mei 2017, omstreeks 12.00 uur en later, bevonden wij ons in 

een opslagruimte in vleesvarkenstal 1. In een aantal daar aanwezige (koel)kasten 

troffen wij een voorraad diergeneesmiddelen aan, waaronder entstoffen en 

antibiotica.  
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Bijlage 6 Een schematisch overzicht van zeugenstal 1, met indeling en gehouden aantallen 

varkens, is als bijlage 6 bij dit rapport van bevingen gevoegd. 

Wij zagen dat in deze stal: 

• 42 hokken aanwezig waren, verdeeld over 2 rijen; 

• in 1 hok (hok B12), 3 beren werden gehouden; 

• in 41 hokken, gelten en zeugen werden gehouden en stelden het aantal na telling 

vast op 190; 

• 40 voerligboxen aanwezig waren, in een 3e afzonderlijke rij;  

• in deze voerligboxen, 39 gelten en zeugen individueel waren gehuisvest. 

De hokafmetingen en de afstanden tussen de hekken hebben wij gemeten. Aan de 

hand hiervan hebben wij de totale oppervlakte, de oppervlakte dichte vloer per hok 

en per varken, dat in dat hok gehouden werd, berekend. Deze meetgegevens, 

oppervlaktes en aantallen varkens per hok, zijn eveneens opgenomen in bijlage 6. 

 

 

§ 3.1.1 Niet alle gedekte zeugen en gedekte gelten worden in groepen gehouden: 

Wij zagen in deze stal dat: 

• deze 39 individueel gehuisveste gelten en zeugen over onvoldoende ruimte 

beschikten om zich te kunnen omdraaien; 

• in een aanwezige schrijfblok, per aanwezige zeug/gelt, was genoteerd wat de 

datum van kunstmatige inseminatie was geweest. 

Wij zagen in deze schrijfblok de oormerknummers van 5 zeugen en/of 

gelten vermeld staan met daarbij de datum 23-4-2017, zijnde de datum waarop 

kunstmatige inseminatie had plaatsgevonden. Door het vergelijken van deze 5 

oornummers, met de oormerknummers van de 39 zeugen in de voerligboxen, 

hebben wij een deelwaarneming gedaan. Daarbij is vastgesteld dat op 3-5-2017 nog 

2 gelten, langer dan 4 dagen na de dag van dekking, individueel gehuisvest waren. 

 

Afbeelding 2 en 3: Foto’s ter visualisering van bovenstaand beschreven situatie in 

de voerligboxen. 

                            
 

Uit de inlichtingen die bedrijfsleider  later verstrekte, (zie § 3.2.5 

“inlichtingen  bleek: 
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• dat hij niet wist dat gelten en zeugen slechts tijdelijk individueel gehuisvest  

mogen worden vanaf het spenen tot en met vier dagen na de dag van natuurlijke 

dekking of kunstmatige inseminatie; 

• dat de gedekte zeugen en gelten terug in de groep gingen op het moment dat er 

hokken vrijkwamen. Hierdoor kan het voorkomen dat dieren te lang individueel 

gehuisvest zijn.  
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§ 3.1.3 Zijden van hokken met minder dan 6 gelten of zeugen in de groep: 

Wij zagen dat in deze stal: 

• in de hokken B1 t/m B3, B5 t/m B7 en B9 (als genummerd in bijlage 6), na 

telling, minder dan 6 gelten of zeugen in een groep werden gehouden; 

• in de hokken B1 t/m B3, B5 t/m B7 en B9 (als genummerd in bijlage 6) in totaal 

18 gelten of zeugen werden gehouden; 

• de zijden van deze hokken korter waren dan 2,40 meter. 

 

De zijden van een stal waarin een groep met minder dan 6 gelten of zeugen wordt 

gehouden, dienen langer te zijn dan 2,40 meter. 

 

Gelet hierop werd gehandeld in strijd met het bepaalde in: 

Artikel 2.19 lid 2 van het Besluit houders van dieren, juncto artikel 2.2 lid 10 van de 

Wet dieren: 18 gelten of zeugen werden in groepen van minder dan 6 gehouden, 

terwijl de zijden van de hokken korter zijn dan 2,40 meter. 

 

 

§ 3.1.4 Vaststelling oppervlakte dichte vloer: 

Wij zagen dat in deze stal: 

• in alle hokken over de volle breedte van het hok, een trog aanwezig was; 

• direct aansluitend op de trog, over de volle breedte van het hok, een strook 

dichte vloer was aangebracht; 

• de strook dichte vloer aansluitend op de trog van de hokken A1 t/m A21 en B12 

t/m B21 (als genummerd in bijlage 6), na meting, een diepte van 0,30 meter 

had;  

• de strook dichte vloer aansluitend op de trog van de hokken B1 t/m B11 (als 

genummerd in bijlage 6), na meting, een diepte van 0,80 meter had;  

 

• haaks op de trog en dichte vloer, over de volledige diepte van de dichte vloer, 

hekken van voerligboxen waren geplaatst op, na meting, een onderlinge afstand 

van 0,40 meter; 

• door deze hekken, de in de hokken gehouden varkens de strook dichte vloer 

direct aansluitend op de trog, niet vrij konden benutten, maar dat elk dicht 

vloerdeel tussen de hekken aaneengesloten beschikbaar was voor één varken; 

 

• direct aansluitend op de strook dichte vloer, over de volle breedte van alle  

hokken, de hokken waren voorzien van een strook roostervloer; 

 

• in de hokken B1 t/m B11 (als genummerd in bijlage 6), de overige beschikbare 

ruimte achterin deze hokken (direct aansluitend op de roostervloer), bestond uit 

dichte vloer; 

• de dichte vloer achterin de hokken B1 t/m B11 (als genummerd in bijlage 6), na 

meting, een diepte van 0,85 meter had;  

 

• in de hokken A1 t/m A21 en B12 t/m B21 (als genummerd in bijlage 6), direct 

aansluitend op de roostervloer, in het midden en over de volle breedte van het 

hok, een strook dichte vloer was aangebracht; 

• de dichte vloer in het midden van de hokken A1 t/m A21 en B12 t/m B21 (als 

genummerd in bijlage 6), na meting, een diepte van 2,25 meter had;  

• de overige beschikbare ruimte in de hokken A1 t/m A21 en B12 t/m B21 (als 

genummerd in bijlage 6), eveneens was voorzien van roostervloer. 
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Afbeelding 4: Foto ter visualisering van bovenstaand beschreven inrichting van de 

hokken A1 t/m A21 en B12 t/m B21 (als genummerd in bijlage 6). 

 
 

Afbeelding 5: Foto van ter visualisering van bovenstaand beschreven inrichting van 

de hokken B1 t/m B11 (als genummerd in bijlage 6). 

 
 

Wij berekenden voor de hokken: 

• A1 t/m A21 en B12 t/m B21 (als genummerd in bijlage 6) de oppervlakte dichte 

vloer, tussen de in deze hokken aanwezige hekken van voerligboxen, op 0,12 m2  

per voerligbox; 

• B1 t/m B11 (als genummerd in bijlage 6) de oppervlakte dichte vloer, tussen de 

in deze hokken aanwezige hekken van voerligboxen, op 0,32 m2  per voerligbox. 

 

De respectievelijke oppervlakten dichte vloer van 0,12 m2 en 0,32 m2 bedraagt 

minder dan de per zeug of gelt voorgeschreven oppervlakte van 1,3 m2.  

Om deze reden is de oppervlakte dichte vloer in de voerligboxen, niet meegenomen 

in de berekening van de totaal in deze hokken aanwezige oppervlakte dichte vloer. 

 

Wij berekenden derhalve voor de hokken A1 t/m A21 en B12 t/m B21 (als 

genummerd in bijlage 6) de oppervlakte dichte vloer (in het midden van het hok), 

op 5,51 m2  per hok. 

 

Wij berekenden voor de hokken B1 t/m B11 (als genummerd in bijlage 6) de 

oppervlakte dichte vloer (achterin het hok), op 2,08 m2  per hok. 
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§ 3.1.5 Beschikbare oppervlakte dichte vloer per varken: 

De bovenstaand vastgestelde oppervlakte dichte vloer per hok, hebben wij gedeeld 

door het aantal in dat hok gehouden varkens. Daarmee hebben wij de oppervlakte 

dichte vloer per varken berekend. 

 

§ 3.1.5.1 Gelten en zeugen 

Gedekte gelten of zeugen zonder biggen dienen, per gelt of zeug over 1,30 m2 

oppervlakte dichte vloer te beschikken. 

 

Wij zagen dat de gelten of zeugen die in de hokken A1 t/m A5, A7 t/m A20 en B13 

t/m B21 werden gehouden, niet beschikten over de per gelt of zeug voorgeschreven 

oppervlakte dichte vloer. Wij berekenden dat in deze hokken, 166 gelten of zeugen 

op deze wijze werden gehouden. 

 

Gelet hierop werd gehandeld in strijd met het bepaalde in: 

Artikel 2.18 lid 2 in relatie tot artikel 2.17 lid 1 van het Besluit houders van dieren, 

juncto artikel 2.2 lid 10 van de Wet dieren: 166 gelten of zeugen hadden namelijk niet 

de beschikking over de per gelt of zeug voorgeschreven oppervlakte dichte vloer. 

 

§ 3.1.5.2 Beren 

Wij hebben de beren in hok B12 (als genummerd in bijlage 6) geschat op een 

leeftijd tussen de 12 en 18 maanden. Op basis van deze leeftijd dienen de gehouden 

beren, per beer over 3,33 m2 oppervlakte dichte vloer te beschikken. 

 

Wij zagen dat de beren die in hok B12 werden gehouden, niet beschikten over de 

per beer voorgeschreven oppervlakte dichte vloer. Wij zagen dat in dit hok, 3 beren 

op deze wijze werden gehouden. 

 

Gelet hierop werd gehandeld in strijd met het bepaalde in: 

Artikel 2.18 lid 5 in relatie tot artikel 2.20 lid 2 onder b van het Besluit houders van 

dieren, juncto artikel 2.2 lid 10 van de Wet dieren: 3 beren hadden niet de 

beschikking over de per beer voorgeschreven oppervlakte dichte vloer. 

 

 

§ 3.1.6 Totaal beschikbare vloeroppervlakte per varken: 

De totale vloeroppervlakte per hok, hebben wij gedeeld door het aantal in dat hok 

gehouden varkens. Daarmee hebben wij de totale vloeroppervlakte per varken 

berekend. 

 

Wij hebben de beren in hok B12 (als genummerd in bijlage 6) geschat op een 

leeftijd tussen de 12 en 18 maanden. Op basis van deze leeftijd dienen de gehouden 

beren, per varken in totaal over 5,0 m2 vloeroppervlakte te beschikken. 

Wij zagen dat de beren die in hok B12 werden gehouden, niet beschikten over de 

per beer voorgeschreven totale vloeroppervlakte. Wij zagen dat in dit hok, 3 beren 

op deze wijze werden gehouden. 

 

Gelet hierop werd gehandeld in strijd met het bepaalde in: 
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Artikel 2.20 lid 2 onder b van het Besluit houders van dieren, juncto artikel 2.2 lid 

10 van de Wet dieren: 3 beren hadden niet de beschikking over de per beer 

voorgeschreven totale vloeroppervlakte. 

 

 

§ 3.1.7 Dichte deel van de vloer van de beren zonder strooisel: 

Wij zagen dat in deze stal: 

• in hok B12 (als genummerd in bijlage 6), 3 beren werden gehouden; 

• het dichte deel van de vloeroppervlakte van hok B12 (als genummerd in bijlage 

6), niet voorzien was van strooisel. 

 

Gelet hierop werd gehandeld in strijd met het bepaalde in: 

Artikel 2.22., lid 3 van het Besluit houders van dieren, juncto artikel 2.2., lid 10 van 

de Wet dieren: Het dichte deel van een stal bestemd voor beren was niet voorzien 

van strooisel. 

 

 

§ 3.1.8 Geen schone en comfortabele ligplaats met adequate waterafvoer: 

Wij zagen in deze stal dat: 

• de volledige oppervlakte dichte vloer in de hokken A6 t/m A21 en de hokken B13 

t/m B21, ernstig vervuild was met mest; 

• de 144, in voornoemde hokken gehuisveste varkens derhalve geen toegang 

hadden tot een schone en comfortabele ruimte waar alle varkens tegelijk kunnen 

liggen. 

 

Afbeelding 6 en 7 : Foto’s ter visualisering van bovenstaand beschreven situatie in 

de hokken. 
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Gelet hierop werd gehandeld in strijd met het bepaalde in: 

Artikel 2.16., aanhef en onder a. van het Besluit houders van dieren, juncto artikel 

2.2., lid 10 van de Wet dieren: 144 varkens hadden geen toegang tot een schone 

en comfortabele ruimte met adequate waterafvoer, waar alle varkens tegelijk 

kunnen liggen. 

 

 

§ 3.2 Zeugenstal 2: 

Bijlage 7 Een schematisch overzicht van zeugenstal 2, met indeling en gehouden aantallen 

varkens, is als bijlage 7 bij dit rapport van bevingen gevoegd. 

 

Wij zagen dat in deze stal: 

• 42 hokken aanwezig waren, verdeeld over 2 rijen; 

• enkel varkens van het vrouwelijk geslacht werden gehouden; 

• de in de hokken A2 t/m A4 en B2 t/m B4 gehouden varkens, op basis van hun 

bouw en ontwikkeling, nog niet geslachtsrijp waren; 

• de in de overige hokken gehouden varkens, gelten en zeugen waren. 

 

De hokafmetingen en de afstanden tussen de hekken hebben wij gemeten. Aan de 

hand hiervan hebben wij de totale oppervlakte en de oppervlakte dichte vloer per 

hok en per hok gehouden varken berekend. Deze meetgegevens, oppervlaktes en 

aantallen varkens per hok zijn eveneens opgenomen in bijlage 7. 

 

Wij stelden door meting vast dat: 

• alle hokken 2,45 meter breed waren; 

• alle hokken 5,55 meter diep waren. 

 

 

§ 3.2.1 Zijden van de hokken met 6 of meer gelten of zeugen in de groep: 

Wij zagen dat in deze stal: 

• in de hokken A5 t/m A21, B5 t/m B17 en B19 t/m B21 (als genummerd in bijlage 

7), na telling, 6 of meer gelten of zeugen in een groep werden gehouden; 

• in de hokken A5 t/m A21, B5 t/m B17 en B19 t/m B21 (als genummerd in bijlage 

7) in totaal 198 gelten of zeugen werden gehouden; 

• de zijden van deze hokken korter waren dan 2,80 meter. 

 

De zijden van een stal waarin een groep gelten of zeugen wordt gehouden, dienen 

langer te zijn dan 2,80 meter. 

 

Gelet hierop werd gehandeld in strijd met het bepaalde in: 

Artikel 2.19 lid 2 van het Besluit houders van dieren, juncto artikel 2.2 lid 10 van de 

Wet dieren: 198 gelten of zeugen werden in groepen van 6 of meer gehouden, 

terwijl de zijden van de hokken korter zijn dan 2,80 meter. 

 

 

§ 3.2.2 Vaststelling oppervlakte dichte vloer: 

Wij zagen dat in deze stal: 

• in alle hokken over de volle breedte van het hok, een trog aanwezig was; 
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• direct aansluitend op de trog, over de volle breedte van het hok, een strook 

dichte vloer was aangebracht; 

• de strook dichte vloer aansluitend op de trog, na meting, een diepte van 0,30 

meter had;  

 

• haaks op de trog en dichte vloer, over de volledige diepte van de dichte vloer, 

hekken van voerligboxen waren geplaatst op, na meting, een onderlinge afstand 

van 0,40 meter; 

• door deze hekken, de in de hokken gehouden varkens de strook dichte vloer 

direct aansluitend op de trog, niet vrij konden benutten, maar dat elk dicht 

vloerdeel tussen de hekken aaneengesloten beschikbaar was voor één varken; 

 

• direct aansluitend op deze strook dichte vloer, over de volle breedte, de hokken 

waren voorzien van een strook roostervloer; 

 

• direct aansluitend op de roostervloer, in het midden en over de volle breedte van 

het hok (met uitzondering van de hokken A3 t/m A6), wederom een strook dichte 

vloer was aangebracht; 

• de strook dichte vloer in het midden van de hokken, na meting, een diepte van 

2,25 meter had;  

• in de overige beschikbare ruimte van de hokken A3 t/m A6, geen dichte vloer was 

aangebracht. 

• de overige beschikbare ruimte, eveneens was voorzien van roostervloer. 

 

Zie afbeelding 4 ter visualisering van bovenstaand beschreven inrichting van de 

hokken (met uitzondering van de hokken A3 t/m A6). 

 

Afbeelding 8 en 9: Foto van ter visualisering van bovenstaand beschreven inrichting 

van de hokken A3 t/m A6 (als genummerd in bijlage 7). 

  
 

Wij berekenden de oppervlakte dichte vloer, tussen de in deze hokken aanwezige 

hekken van voerligboxen, op 0,12 m2  per voerligbox. 

Deze oppervlakte dichte vloer van 0,12 m2 bedraagt minder dan de per zeug of gelt 

voorgeschreven oppervlakte van 1,30 m2.  

Om deze reden is de oppervlakte dichte vloer in de voerligboxen, niet meegenomen 

in de berekening van de totaal in deze hokken aanwezige oppervlakte dichte vloer. 

 

Wij berekenden derhalve voor de hokken (met uitzondering van de hokken A3 t/m 

A6) de oppervlakte dichte vloer (in het midden van het hok), op 5,51 m2  per hok. 

§ 3.2.3 Beschikbare oppervlakte dichte vloer per varken: 
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De bovenstaand vastgestelde oppervlakte dichte vloer per hok, hebben wij gedeeld 

door het aantal in dat hok gehouden varkens. Daarmee hebben wij de oppervlakte 

dichte vloer per varken berekend. 

 

Gedekte gelten of zeugen zonder biggen dienen, per gelt of zeug over 1,30 m2 

oppervlakte dichte vloer te beschikken. 

 

Wij zagen dat de gelten of zeugen die in de hokken A1, A5 t/m A21 en B5 t/m B21 

(als genummerd als in bijlage 7) werden gehouden, niet beschikten over de per gelt 

of zeug voorgeschreven oppervlakte dichte vloer. Wij berekenden dat in deze 

hokken, 208 gelten of zeugen op deze wijze werden gehouden. 

 

Gelet hierop werd gehandeld in strijd met het bepaalde in: 

Artikel 2.18 lid 2 in relatie tot artikel 2.17 lid 1 van het Besluit houders van dieren, 

juncto artikel 2.2 lid 10 van de Wet dieren: 208 gelten of zeugen hadden namelijk niet 

de beschikking over de per gelt of zeug voorgeschreven oppervlakte dichte vloer.  

 

 

§ 3.2.4 Lichtintensiteit op dierhoogte minder dan 40 lux:  

Wij zagen in deze stal dat: 

 

• ramen ontbraken; 

• de TL-lampen boven de hokken A15 t/m A 17 en B15 t/m B17 (als genummerd in 

bijlage 6) niet brandden; 

• deze TL-lampen kennelijk defect waren omdat ook nadat ik,  de 

aanwezige lichtschakelaars had bediend, de lampen niet brandden; 

• het gelet hierop in voornoemde hokken, op dierhoogte, nagenoeg donker was en 

daarmee de lichtintensiteit, naar onze schatting, ruim beneden de 40 lux lag; 

• in voornoemde hokken, na telling, in totaal 36 varkens gehuisvest waren. 

 

Uit de inlichtingen die bedrijfsleider  later verstrekte, bleek dat de TL 

lampen boven voornoemde hokken inderdaad defect waren (zie § 3.2.5 

“inlichtingen   

 

Afbeelding 10 : Foto ter visualisering van bovenstaand beschreven situatie in de 

hokken. 

 
Gelet op bovenstaande is het vermoeden gerechtvaardigd dat in de hokken A15 t/m A 
17 en B15 t/m B17 (als genummerd in bijlage 6), de lichtintensiteit op dierhoogte 
gemeten, gedurende 24 uur per dag, minder dan 40 lux bedroeg. 
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Antwoord: “Het kan voorkomen dat ze niet allemaal 4 dagen na dekking terug in de 

groep gaan. Er moet ook plaats zijn in de hokken en we hebben wat moeilijkheden 

met het vormen van groepen van 6 zeugen. Onze werkgroepjes en hokken bestaan 

uit 6 zeugen/gelten.” 

Opmerking: Wij zagen dat er op deze locatie lange looplijnen zijn. In de uiterste 

gevallen moeten groepen zeugen door 20 hokken verplaatst worden om de dekstal 

te bereiken. Daarbij moeten de te verplaatsen varkens elkaar ook ergens kruisen. 

 

Vraag: “In vleesvarkensstal 2 hebben wij een aantal zieke of gewonde varkens 

aangetroffen. Is er een dierenarts geraadpleegd of ter behandeling bij deze varkens 

geweest?” 

Antwoord: “Nee, maar ik zal straks overleggen met  Of we schakelen een 

dierenarts in, of we euthanaseren deze varkens. De dierenarts is ongeveer 14 dagen 

geleden hier geweest.”  

 

Opmerking: Ik,  heb  opgedragen deze dieren dezelfde dag nog 

door een dierenarts te laten onderzoeken en/of behandelen of te (laten) 

euthanaseren.  Tevens deelde ik hem mede dat ik de volgende dag zou controleren of 

dit was gebeurd. 

 

Op donderdag 4 mei 2017, omstreeks 09:00 uur, zagen wij dat de hiervoor 

beschreven zieke en gewonde varkens, waren gedood met een schietmasker en, in 

afwachting van de ophaaldienst van de destructor, waren neergelegd onder een 

kadaverkap aan de openbare weg nabij het bedrijf. 

 

Vraag: “Waar en hoe houdt u bij welke diergeneesmiddelen bij de hier aanwezige 

varkens worden toegepast?” 

Antwoord: “Die houd ik bij op deze kaart die ik tegen de koelkast heb geplakt.”  

Opmerking: Ik,  zag dat op de mij getoonde kaart een aantal 

toepassingen van diergeneesmiddelen vermeld stonden. Ik zag dat de meest 

recente toepassing dateerde van 10-10-2016. 

 

Vraag: “Vond de laatste toediening van een diergeneesmiddel op 10-10-2016 plaats 

en daarna niet meer?” 

Antwoord:  “Ja, ik gebruik niet zoveel.” 

 

Vraag: “Wij treffen hier in de koelkast een aangebroken flesje Depocilline aan. In de 

koelkast in vleesvarkensstal 1 hebben wij eveneens meerdere aangebroken flesjes 

diergeneesmiddelen aangetroffen. Daar waren flesjes bij die recent geleverd zijn, 

o.a. entstoffen voor het enten van zeugen. Waar heeft u vastgelegd wanneer, welke 

diergeneesmiddelen bij welke dieren zijn toegepast?. 

Antwoord: “Dat weet ik niet. Dan heb ik dat niet goed gedaan. Ik wist ook niet dat 

ik alle entingen moest opschrijven.” 

 

 

Hoofdstuk 4: Locatie  

De locatie  is op woensdag 17 mei 2017 geïnspecteerd door 

inspecteurs . De bevindingen m.b.t. 

deze locatie zijn in een afzonderlijk rapport van bevindingen (nummer 

135000/102089/ ) opgenomen. 
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“Novem werkt maar 3 dagen. Deze zeug moet continu onder de pijnstiller blijven 

staan en zo nodig worden behandeld met antibiotica.” 

 

Hierop zei  

 

“Ik ga die zeug geen antibiotica geven. Dit is haar laatste rondje en anders kan ik 

ze straks door de wachttermijn van de antibiotica niet afvoeren.” 

 

Hierop zei collega  

 

“Deze zeug is niet transportwaardig. Bovendien moet de zeug behandeld worden, 

ongeacht of het haar laatste rondje is of niet. Wanneer voor de behandeling 

antibiotica nodig is, moet die worden gegeven.” 

 

Gelet hierop werd gehandeld in strijd met het bepaalde in: 

Artikel 1.7 aanhef en onderdeel c en artikel 2.4 lid 5 van het Besluit houders van 

dieren: 1 ziek dan wel gewond varken wordt niet op passende wijze verzorgd. 

 

§ 5.2 Dragende zeugenstal 3: 

Bijlage 10 Een schematisch overzicht van dragende zeugenstal 3, met indeling en gehouden 

aantallen varkens, is als bijlage 10 bij dit rapport van bevingen gevoegd. 

 

Wij zagen dat in deze stal: 

• 28 hokken aanwezig waren, verdeeld over 4 rijen; 

• in 1 hok, 1 beer werd gehouden; 

• in 27 hokken, gelten en zeugen werden gehouden en stelden het aantal na telling 

vast op 161; 

• 40 voerligboxen aanwezig waren, in een 5e afzonderlijke rij;  

• in deze voerligboxen, 40 gelten en zeugen individueel waren gehuisvest. 

 

De hokafmetingen en de afstanden tussen de hekken hebben wij gemeten. Aan de 

hand hiervan hebben wij de totale oppervlakte en de oppervlakte dichte vloer per 

hok en per hok gehouden varken berekend. Deze meetgegevens, oppervlaktes en 

aantallen varkens per hok, zijn eveneens opgenomen in bijlage 10. 

 

 

§ 5.2.1 Niet alle gedekte zeugen en gedekte gelten worden in groepen gehouden: 
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Wij zagen in deze stal dat: 

• deze 40 individueel gehuisveste gelten en zeugen over onvoldoende ruimte 

beschikten om zich te kunnen omdraaien; 

• boven elke voerligbox een formulier was opgehangen met daarop o.a. vermeld,  

het oornummer van de zeug/gelt, het worpnummer en werpdatum, hierna te 

noemen zeugenkaart; 

• op deze zeugenkaarten ook de dekdatum van de betreffende zeug/gelt was 

vermeld. 
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Wij hebben van elke zeug/gelt het oornummer vergeleken met het nummer van de 

bij die zeug/gelt opgehangen zeugenkaart en vastgesteld dat deze overeenstemden. 

Op elke zeugenkaart zagen wij een datum van dekking en een verwachte 

werpdatum vermeld staan. Op basis van deze gegevens hebben wij voor elke 

zeug/gelt berekend hoeveel dagen geleden ze gedekt was. Wij stelden vast dat 36 

van de 40 zeugen/gelten, langer dan 4 dagen geleden gedekt was. Deze gegevens 

hebben wij in onderstaande tabel opgenomen. 

 

dekdatum aantal dagen na 
dekking (berekend 

op  
17-5-2017) 

werpdatum aantal zeugen (individueel 
gehuisvest) 

11-5-2017 6 3-9-2017 1 

8-5-2017 9 31-8-2017 2 

30-4-2017 17 23-8-2017 1 

29-4-2017 18 22-8-2017 3 

28-4-2017 19 21-8-2017 1 

22-4-2017 25 15-8-2017 2 

15-4-2017 32 8-8-2017 2 

10-4-2017 37 3-8-2017 1 

8-4-2017 39 1-8-2017 1 

7-4-2017 40 31-7-2017 1 

1-4-2017 46 25-7-2017 1 

21-3-2017 57 14-7-2017 2 

14-3-2017 64 7-7-2017 1 

7-3-2017 71 30-6-2017 3 

21-2-2017 85 16-6-2017 1 

12-2-2017 94 7-6-2017 1 

11-2-2017 95 6-6-2017 3 

7-2-2017 99 2-6-2017 3 

31-1-2017 106 26-5-2017 6 

   Totaal:                     36 

 

Bijlage 11 Ter visualisering van bovenstaande, zijn van 10 zeugenkaarten foto’s gemaakt en 

als bijlage nr. 11 bij dit rapport gevoegd. 
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Wij zagen dat de gelten of zeugen die in de hokken E1 t/m E7 (als genummerd in 

bijlage 10), niet beschikten over de per gelt of zeug voorgeschreven oppervlakte 

dichte vloer. Wij berekenden dat in deze hokken, 43 gelten of zeugen op deze wijze 

werden gehouden. 

 

Gelet hierop werd gehandeld in strijd met het bepaalde in: 

Artikel 2.18 lid 2 in relatie tot artikel 2.17 lid 1 van het Besluit houders van dieren, 

juncto artikel 2.2 lid 10 van de Wet dieren: 43 gelten of zeugen hadden namelijk niet 

de beschikking over de per gelt of zeug voorgeschreven oppervlakte dichte vloer.  

 

 

§ 5.2.3 Totaal beschikbare vloeroppervlakte per varken: 

De totale vloeroppervlakte per hok, hebben wij gedeeld door het aantal in dat hok 

gehouden varkens. Daarmee hebben wij de totale vloeroppervlakte per varken 

berekend. 

 

Gedekte gelten of zeugen zonder biggen dienen, per gelt of zeug over 2,25 m2 

totale vloer oppervlakte te beschikken. Indien de gelten of zeugen in groepen 

kleiner dan 6 dieren worden gehouden, wordt deze oppervlakte per gelt of zeug met 

10% vergroot. 

 

Wij zagen dat de gelten of zeugen die in de hokken C1 t/m C7 en E1 t/m E7 (als 

genummerd in bijlage 10), niet beschikten over de per gelt of zeug voorgeschreven 

totale vloeroppervlakte. Wij berekenden dat in deze hokken, 84 gelten of zeugen op 

deze wijze werden gehouden. 

 

Artikel 2.17 lid 1 en 3 onder a van het Besluit houders van dieren, juncto artikel 2.2 

lid 10 van de Wet dieren: 84 gelten of zeugen hadden niet de beschikking over de 

per gelt of zeug voorgeschreven totale vloeroppervlakte. 

 

 

§ 5.3 Dragende zeugenstal 4: 

Bijlage 12 Een schematisch overzicht van dragende zeugenstal 4, met indeling en gehouden 

aantallen varkens, is als bijlage 12 bij dit rapport van bevingen gevoegd. 

 

Wij zagen dat in deze stal: 

• 10 hokken aanwezig waren; 

• in deze hokken, gelten en zeugen werden gehouden en stelden het aantal na 

telling vast op 100. 

 

De hokafmetingen hebben wij gemeten. Aan de hand hiervan hebben wij de totale 

oppervlakte en de oppervlakte dichte vloer per hok en per hok gehouden varken 

berekend. Deze meetgegevens, oppervlaktes en aantallen varkens per hok, zijn 

eveneens opgenomen in bijlage 12. 
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§ 5.3.1 Totaal beschikbare vloeroppervlakte per varken: 

De totale vloeroppervlakte per hok, hebben wij gedeeld door het aantal in dat hok 

gehouden varkens. Daarmee hebben wij de totale vloeroppervlakte per varken 

berekend. 

 

Gedekte gelten of zeugen zonder biggen dienen, per gelt of zeug over 2,25 m2 

totale vloer oppervlakte te beschikken.  

 

Wij zagen dat de gelten of zeugen die in dragende zeugenstal 4 werden gehouden, 

niet beschikten over de per gelt of zeug voorgeschreven totale vloeroppervlakte. Wij 

zagen dat in deze stal, 100 gelten of zeugen op deze wijze werden gehouden. 

 

Artikel 2.17 lid 1 en 3 onder a van het Besluit houders van dieren, juncto artikel 2.2 

lid 10 van de Wet dieren: 100 gelten of zeugen hadden namelijk niet de beschikking 

over de per gelt of zeug voorgeschreven totale vloeroppervlakte. 

 

 

§ 5.3.2 Geen schone comfortabele ligplaats met adequate waterafvoer: 

Wij zagen in deze stal dat: 

• De volledige oppervlakte dichte vloer in de hokken nummers 3, 4 en 5 (als 

genummerd in bijlage 12) ernstig vervuild was met mest;  

• De 30, in voornoemde hokken gehuisveste, varkens derhalve geen toegang 

hadden tot een schone en comfortabele ruimte waar alle varkens tegelijk kunnen 

liggen; 

• Dat de in deze hokken aanwezige 30 varkens dientengevolge ernstig met mest 

besmeurd, vies en vuil waren. 

 

Afbeelding 13 en 14 : Foto’s ter visualisering van bovenstaand beschreven situatie 

in de hokken. 

                      
 

 

Gelet hierop werd gehandeld in strijd met het bepaalde in: 

63.2



Artikel 2.16., aanhef en onder a. van het Besluit houders van dieren, juncto artikel 

2.2., lid 10 van de Weet dieren: 30 varkens hadden namelijk geen toegang tot een 

schone en comfortabele ruimte met adequate waterafvoer, waar alle varkens tegelijk 

kunnen liggen. 

 

 

§ 5.3.3 Dichte deel van de vloer van de beren zonder strooisel: 

Wij zagen tussen dekstal 5 en dragende zeugenstal 4, twee hokken die wij hok A en 

hok B hebben genoemd.  

 

Wij zagen dat: 

• in beide hokken een beer werd gehouden, waarvan wij de leeftijd hebben geschat 

tussen de 12 en 18 maanden; 

• geen roostervloer waarneembaar was; 

• de vloeren van hok A en hok B niet waren voorzien van strooisel, doch dat enkel 

een flinke laag opgedroogde mest aanwezig was. 

 

Gelet hierop werd gehandeld in strijd met het bepaalde in: 

Artikel 2.22., lid 3 van het Besluit houders van dieren, juncto artikel 2.2., lid 10 van 

de Wet dieren: Het dichte deel van een stal bestemd voor beren was niet voorzien 

van strooisel. 

 

 

§ 5.4 Inlichtingen  

Op woensdag 17 mei 2017, omstreeks 10:00 uur, bevonden wij ons, volgens afspraak, 

in een . Aldaar spraken wij de ons 

bekende  en ons in onze functie kennende  Wij  deelden het doel van 

onze komst mede en legitimeerden ons als toezichthouder van de NVWA d.m.v. het 

tonen van onze legitimatiebewijzen.  

 

Desgevraagd gaf  ons volledig op te zijn: 

 

  

 

 

 hierna te noemen  

 

Desgevraagd verstrekte   ons de navolgende inlichtingen: 
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Vraag: “Wat is uw relatie tot het bedrijf van BRS 

 hierna te noemen het bedrijf)?” 

Antwoord: “Het is eigenlijk al afgesproken dat  uit het bedrijf stapt, zodra het 

kan. Dan ga ik het bedrijf runnen. Het bedrijf is nu van een investeerder, die heeft 

het van de curator gekocht. Daar zit de verplichting aan dat  het weer 

terugkoopt van de investeerder.  
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Vraag: “Waarom hebben niet alle hokken de wettelijk voorgeschreven afmetingen qua 

lengte, totale oppervlakte en oppervlakte dichte vloer?” 

Antwoord: “Die zeugen die zaten inderdaad te klein. Dat heb ik ook nooit geweten dat 

die stallen kennelijk te smal waren. Ik ging ervan uit dat die stallen de juiste maat 

hadden. Ik zie dat ook niet echt als mijn verantwoordelijkheid. Ik weet wel dat 40% van 

de vloeroppervlakte, dicht moet zijn. En dat zeugen over ongeveer 1,4 vierkante meter 

dichte vloer moeten kunnen beschikken. 

Het klopt dat niet alle hokken dichte vloer hadden, dat is volledig rooster. Er zijn 4 

hokken waar de dichte vloer de kelder in is geflopperd. Daar moet nog een keer 

opnieuw beton over of geen varkens erin, dat kan ook.” 

 

Vraag: “Waarom beschikten niet alle varkens in deze 4 stallen over een schoon en 

droog dicht vloeroppervlak?” 

Antwoord: “Het klopt dat die hokken zo smerig waren. Het gekke is dat nu het zo warm 

is geweest, de dichte vloeren in die hokken wel schoon zijn. Ik ga nu de hokken 

instrooien met zaagsel om te proberen dat zo te houden.”  

 

Vraag: “Hoe wordt met  over dit soort problemen gecommuniceerd of 

gebeurd daar helemaal niets mee?” 

Antwoord: “Ik mag natuurlijk  niet de zwarte Piet toespelen, maar een aantal 

dingen zijn verwaarloosd door de  

 

Vraag: “Waarom was het dicht vloeroppervlak van het hok waarin de beren waren 

gehuisvest, niet voorzien van strooisel?” 

Antwoord: “Ik wist niet dat de beren in het strooisel moesten liggen. Als die in het 

strooisel moeten liggen, dan gaan we dat nu doen. Dan worden die wel verwend.”  

 

Vraag: “Op woensdag 3 mei 2017 zaten in één van de twee zeugenstallen naast 

 (UBN  6 hokken met 36 gelten dan wel 

zeugen nagenoeg in het donker; de hoeveelheid licht bedroeg beduidend minder dan 40 

lux. Wat was daarvan de reden?” 

Antwoord: “Dat klopt, er waren er een paar kapot. Ik heb daar nieuwe ingedraaid. Ik ga 

nu alle TL-balken schoonmaken en de kapotte vervangen, dat we tenminste zien wat 

we zeggen. Maar er zijn zoveel gebreken, ik kan gewoon niet alles tegelijk.”  
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Bijlage 3 bij RvB nummer 134943/103410/

Vleesvarkensstal 1 

A    hoknummer 1 2 3 4 5

B    hoknummer 1 2 3 4 5

C    hoknummer 1 2 3 4

gesproken   d.d. 3-5-2017, 11:00 u

breedte diepte

diepte dichte 

vloer aantal varkens

geschat 

gewicht totaal opp.

opp. (tot.)/ 

dier

dichte vloer 

opp. (totaal)

opp. (dicht)/ 

dier 

A1 2,50 4,50 0,80 5 70 11,25 2,25 2,00 0,40

A2 4,50 4,50 0,80 22 60 20,25 0,92 3,60 0,16

A3 5,00 4,50 0,80 18 60 22,50 1,25 4,00 0,22 1 varken waarvan de navelbreuk is aangevreten: apart laten zetten

A4 5,00 4,50 0,80 19 80 22,50 1,18 4,00 0,21

A5 5,00 4,50 0,80 16 80 22,50 1,41 4,00 0,25

NB: dichte vloer oppervlakte is niet vrij beschikbaar 

B1 2,40 4,50 0,80 3 80 10,80 3,60 1,92 0,64 vanwege restanten voormalige voerligboxen

B2 2,90 4,50 0,80 0 13,05 2,32 afstand tussen de hekken van deze voerligboxen bedraagt 0,50 m

B3 2,40 4,50 0,80 1 70 10,80 10,80 1,92 1,92 in sommige hokken kunnen daardoor niet alle dieren tegelijk liggen

B4 5,30 4,50 0,80 21 70 23,85 1,14 4,24 0,20 hok C3: 4 voerligboxen/hok

B5 4,90 4,50 0,80 20 70 22,05 1,10 3,92 0,20 hok A2: 9 voerligboxen/hok

hok A3 t/m A5; B5; C2: 10 voerligboxen/hok

C1 5,00 3,50 0,82 4 70 17,50 4,38 4,10 1,03 hok B4: 11 voerligboxen/hok

C2 5,00 3,50 0,82 14 50 17,50 1,25 4,10 0,29

C3 2,00 3,50 0,82 7 60 7,00 1,00 1,64 0,23

C4 5,50 3,50 0,82 2 70 19,25 9,63 4,51 2,26 2 varkens zonder oornummer
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Bijlage 4 bij RvB nummer 134943/103410/

Vleesvarkensstal 2

A    hoknummer 1 2 3 4 5 6 7

B    hoknummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

C    hoknummer 1 2 3 4 5 6 7 8

ingang

NB: dichte vloer oppervlakte is niet vrij beschikbaar 

breedte diepte

diepte dichte 

vloer aantal varkens

geschat 

gewicht totaal opp.

opp. (tot.)/ 

dier

dichte vloer 

opp. (totaal)

opp. (dicht)/ 

dier vanwege restanten voormalige voerligboxen

A1 5,00 3,50 1,10 20 40 17,50 0,88 5,50 0,28 afstand tussen de hekken van deze voerligboxen bedraagt 0,50 m

A2 5,00 3,50 1,10 20 40 17,50 0,88 5,50 0,28 in sommige hokken kunnen daardoor niet alle dieren tegelijk liggen

A3 5,00 3,50 1,10 22 40 17,50 0,80 5,50 0,25 hok C1: 9 voerligboxen/hok

A4 5,00 3,50 1,10 20 40 17,50 0,88 5,50 0,28 hok A1 t/m A6; B7 en B8; C3, C4 en C7: 10 voerligboxen/hok

A5 5,00 3,50 1,10 20 50 17,50 0,88 5,50 0,28 hok B12: 11 voerligboxen/hok

A6 5,00 3,50 1,10 20 50 17,50 0,88 5,50 0,28

A7 7,60 3,50 1,10 9 60 26,60 2,96 8,36 0,93

B1 2,45 4,00 0,95 3 70 9,80 3,27 2,33 0,78 1 varken waarbij het onderste deel van de linker voorpoot ontbrak: beoordelen d'arts

B2 2,45 4,00 0,95 2 70 9,80 4,90 2,33 1,16 1 varken die op beide voorpoten niet kan staan, maar enkel op de voorknieën kan rusten

B3 2,45 4,00 0,95 0 9,80 2,33

B4 2,90 4,00 0,95 3 50 11,60 3,87 2,76 0,92 1 varken met smeerwrang/hoge koorts/uitdroging en 1 varken met gebroken achterpoot: euthanasie

B5 2,45 4,00 0,95 4 60 9,80 2,45 2,33 0,58

B6 2,45 4,00 0,95 0 9,80 2,33

B7 4,85 4,00 0,95 18 60 19,40 1,08 4,61 0,26 geen voer: hek geopend naar B6

B8 4,85 4,00 0,95 12 80 19,40 1,62 4,61 0,38

B9 2,90 4,00 0,95 0 11,60 2,76

B10 2,45 4,00 0,95 5 80 9,80 1,96 2,33 0,47

B11 2,45 4,00 0,95 1 80 9,80 9,80 2,33 2,33 1 varken zonder oormerk

B12 5,20 4,00 0,95 19 70 20,80 1,09 4,94 0,26

C1 4,50 3,50 1,10 18 80 15,75 0,88 4,95 0,28 trog ernstig vervuild: per direct schoonmaken

C2 5,00 3,50 1,10 0 80 17,50 5,50 trog ernstig vervuild: per direct schoonmaken

C3 4,85 3,50 1,10 20 70 16,98 0,85 5,34 0,27 trog ernstig vervuild: per direct schoonmaken

C4 4,85 3,50 1,10 16 70 16,98 1,06 5,34 0,33 trog ernstig vervuild: per direct schoonmaken

C5 2,45 3,50 1,10 2 60 8,58 4,29 2,70 1,35

C6 4,85 3,50 1,10 6 60 16,98 2,83 5,34 0,89

C7 4,85 3,50 1,10 14 70 16,98 1,21 5,34 0,38

C8 4,85 3,50 1,10 5 60 16,98 3,40 5,34 1,07
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foto 6 foto 7 foto 8 







Bijlage 1, uitdraai I&R systeem, UBN  
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Bijlage 2, zeugen met onvoldoende materiaal om te onderzoeken en om mee te spelen. 
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Bijlage 3, niet gekoelde dode biggen in vaten. 
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Bijlage 10 bij RvB nummer 134943/103410/Dragende zeugenstal 3

A B    hoknummer C    hoknummer D    hoknummer E    hoknummer

7 7 7 7

6 6 6 6

5 5 5 5

4 4 4 4

3 3 3 3

2 2 2 2

beer 1 1 1 1

ingang

B
breedte diepte

diepte dichte 

vloer

aantal 

varkens

geschat 

gewicht totaal opp.

opp. (tot.) 

/dier

dichte vloer 

opp. (totaal)

opp. (dicht) 

/dier 
D

breedte diepte

diepte dichte 

vloer

aantal 

varkens

geschat 

gewicht totaal opp.

opp. (tot.) 

/dier

dichte vloer 

opp. (totaal)

opp. (dicht) 

/dier 

hok 1 2,55 4,00 2,10 1 n.v.t. 10,20 10,20 5,36 5,36 hok 1 3,20 3,90 2,10 5 n.v.t. 12,48 2,50 6,72 1,34

hok 2 3,80 4,00 2,10 6 n.v.t. 15,20 2,53 7,98 1,33 hok 2 3,80 3,90 2,10 6 n.v.t. 14,82 2,47 7,98 1,33

hok 3 3,80 4,00 2,10 6 n.v.t. 15,20 2,53 7,98 1,33 hok 3 3,80 3,90 2,10 6 n.v.t. 14,82 2,47 7,98 1,33

hok 4 3,80 4,00 2,10 6 n.v.t. 15,20 2,53 7,98 1,33 hok 4 3,80 3,90 2,10 6 n.v.t. 14,82 2,47 7,98 1,33

hok 5 3,80 4,00 2,10 6 n.v.t. 15,20 2,53 7,98 1,33 hok 5 3,80 3,90 2,10 6 n.v.t. 14,82 2,47 7,98 1,33

hok 6 3,80 4,00 2,10 6 n.v.t. 15,20 2,53 7,98 1,33 hok 6 3,80 3,90 2,10 6 n.v.t. 14,82 2,47 7,98 1,33

hok 7 3,80 4,00 2,10 6 n.v.t. 15,20 2,53 7,98 1,33 hok 7 3,80 3,90 2,10 6 n.v.t. 14,82 2,47 7,98 1,33

C
breedte diepte

diepte dichte 

vloer

aantal 

varkens

geschat 

gewicht totaal opp.

opp. (tot.) 

/dier

dichte vloer 

opp. (totaal)

opp. (dicht) 

/dier 
E

breedte diepte

diepte dichte 

vloer

aantal 

varkens

geschat 

gewicht totaal opp.

opp. (tot.) 

/dier

dichte vloer 

opp. (totaal)

opp. (dicht) 

/dier 

hok 1 3,20 3,40 2,05 5 n.v.t. 10,88 2,18 6,56 1,31 hok 1 4,45 3,50 2,00 7 n.v.t. 15,58 2,23 8,90 1,27

hok 2 3,80 3,40 2,05 6 n.v.t. 12,92 2,15 7,79 1,30 hok 2 3,80 3,50 2,00 6 n.v.t. 13,30 2,22 7,60 1,27

hok 3 3,80 3,40 2,05 6 n.v.t. 12,92 2,15 7,79 1,30 hok 3 3,80 3,50 2,00 6 n.v.t. 13,30 2,22 7,60 1,27

hok 4 3,80 3,40 2,05 6 n.v.t. 12,92 2,15 7,79 1,30 hok 4 3,80 3,50 2,00 6 n.v.t. 13,30 2,22 7,60 1,27

hok 5 3,80 3,40 2,05 6 n.v.t. 12,92 2,15 7,79 1,30 hok 5 3,80 3,50 2,00 6 n.v.t. 13,30 2,22 7,60 1,27

hok 6 3,80 3,40 2,05 6 n.v.t. 12,92 2,15 7,79 1,30 hok 6 3,80 3,50 2,00 6 n.v.t. 13,30 2,22 7,60 1,27

hok 7 3,80 3,40 2,05 6 n.v.t. 12,92 2,15 7,79 1,30 hok 7 3,80 3,50 2,00 6 n.v.t. 13,30 2,22 7,60 1,27

NB: dichte vloer oppervlakte is niet vrij beschikbaar vanwege  voerligboxen

afstand tussen de hekken van deze voerligboxen bedraagt 0,60 m

dichte vloer met voerligboxen
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Bijlage 12 bij RvB nummer 134943/103410/

Dragende zeugenstal 4

ingang

breedte diepte

diepte** 

dichte vloer aantal varkens

geschat 

gewicht totaal opp.

opp. (tot.)/ 

dier

dichte vloer 

opp. (totaal)

opp. (dicht)/ 

dier 

hok 1 2,85 7,05 5,15 10 n.v.t. 20,09 2,01 14,68 1,47

hok 2 2,85 7,05 5,15 10 n.v.t. 20,09 2,01 14,68 1,47

hok 3 2,85 7,05 5,15 10 n.v.t. 20,09 2,01 14,68 1,47

hok 4 2,85 7,05 5,15 10 n.v.t. 20,09 2,01 14,68 1,47

hok 5 2,85 7,05 5,15 10 n.v.t. 20,09 2,01 14,68 1,47

hok 6 2,85 7,05 5,15 10 n.v.t. 20,09 2,01 14,68 1,47

hok 7 2,85 7,05 5,15 10 n.v.t. 20,09 2,01 14,68 1,47

hok 8 2,85 7,05 5,15 10 n.v.t. 20,09 2,01 14,68 1,47

hok 9 2,85 7,05 5,15 10 n.v.t. 20,09 2,01 14,68 1,47

hok 10 2,85 7,05 5,15 10 n.v.t. 20,09 2,01 14,68 1,47

** dichte vloer met voerligboxen 4,40 m

*** dichte vloer van loopgang bij hok 0,75 m

*** *** *** *** ****** *** *** *** ***

hok 6 hok 7 hok 8 hok 9 hok 10hok 1 hok 2 hok 3 hok 4 hok 5

** ** ** ** ** ** ** ** ** **
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Onze referentie: 139196/106197/  

 

RAPPORT VAN BEVINDINGEN 
 

Toezichthouders: 

Ondergetekenden,  en  inspecteurs met respectievelijke 

toezichthoudernummers  en  toezichthouders van de Nederlandse Voedsel- 

en Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van Economische Zaken, 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, verklaren het 

volgende:   

 

 

Opbouw rapport: 

Ten behoeve van de leesbaarheid is dit rapport opgebouwd uit de volgende 

hoofdstukken en (sub)paragrafen: 

 

Hoofdstuk 1  Algemeen 

 § 1.1    Aanleiding 

 § 1.2    UBN en locaties waar de varkens werden gehouden 

 § 1.3    Bevindingen 

 

Hoofdstuk 2  Locatie  

 § 2.1    Beren 

  § 2.1.1    Totaal beschikbare vloeroppervlakte per beer 

 § 2.2    Zeugen 

§ 2.2.1    Geen schone comfortabele ligplaats met adequate waterafvoer 

 

Hoofdstuk 3  Inlichtingen  

§ 3.1      

 § 3.2      

 

Hoofdstuk 4  Afsluiting 

 

      Bijlagen 
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Inspectie   

Datum 

8-3-2018 

Onze referentie 

139196/106197/   

 

Hoofdstuk 1: Algemeen 
§ 1.1 Aanleiding: 

Dit rapport van bevindingen is opgesteld naar aanleiding van het opleggen van een last 

onder dwangsom. Deze dwangsom is van toepassing op de varkens die door  

 gehouden worden. 

  

§ 1.2 UBN en locaties waar de varkens werden gehouden: 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Deze varkensbedrijven zijn op naam gesteld van:  

gevestigd , 

hierna te noemen “het bedrijf”. 

  

§ 1.3 Bevindingen: 

Op donderdag 12 oktober 2017 ontving ik,  een kopie brief van de Rijksdienst 

voor Ondernemend Nederland met referentienummer G2017005845. In deze aan het 

bedrijf gerichte brief, wordt een last onder dwangsom opgelegd naar aanleiding van de 

bevindingen tijdens de inspectie van 20 september 2017. 

Het bedrijf moet een viertal maatregelen nemen voor 01 november 2017. 

 

Bijlage 1 Genoemde brief is als bijlage 1 bij dit rapport van bevindingen gevoegd. 

 

Naar aanleiding van de opgelegde last onder dwangsom hebben wij,  en 

 een hercontrole uitgevoerd op de in § 1.2 genoemde locaties. Hierbij hebben 

wij vastgesteld dat de eerder vastgestelde overtredingen op de locaties genoemd onder 1, 

2 en 3 waren opgeheven. 

 

Op woensdag 01 november 2017, omstreeks 11.25 uur, bevonden wij ons op de locatie 

, zijnde de locatie genoemd onder  genoemd § 1.2, 

4. 

Tijdens de hercontrole op deze locatie hebben wij het volgende vastgesteld: 

 

 

Hoofdstuk 2: Locatie  
Wij zagen dat op voornoemd adres 5 stallen aanwezig waren en hebben deze stallen, 

kraamstal 1, dragende zeugenstal 2, dragende zeugenstal 3, dragende stal zeugenstal 4 

en dekstal 5 genoemd. 

 

§ 2.1    Beren 

Wij zagen dat tussen de dekstal 5 en dragende zeugenstal 4, twee stallen die wij hok A en 

hok B hebben genoemd. Wij zagen dat in ieder hok een beer was gehuisvest.  De leeftijd 

van deze beren hebben wij, op basis van hun bouw en ontwikkeling op tenminste ouder 

dan 12 maanden geschat. 

 

Van deze beren heb ik,  onderstaande foto’s gemaakt. 
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Inspectie   

Datum 

8-3-2018 

Onze referentie 

139196/106197/   

           
 

§ 2.1.1 Totaal beschikbare vloeroppervlakte per beer:  

Wij zagen dat de vloer in beide hokken volledig dicht was. De verschillende afmetingen 

van hok A en hok B waarin de beren waren gehuisvest, hebben wij door meting met een 

meetlint vastgesteld. Wij berekenden per hok de totale oppervlakte.   

 

Wij zagen dat de totale oppervlakte van hok A waarin een beer was gehuisvest, vrij 

beschikbaar was voor deze beer.  

Wij zagen dat de totale oppervlakte van hok B waarin een beer was gehuisvest, vrij 

beschikbaar was voor deze beer.  

 

Gelet op bovenstaande zagen wij dat de beren waren gehuisvest in stallen met de 

afmetingen en per beer beschikbare oppervlaktes als in onderstaand overzicht zijn 

weergegeven. 

 

Overzicht 1: Per beer beschikbare afmetingen en oppervlaktes                                                                      

hok 

nr. 

beer 

nr. 

leeftijd totale 

breedte 

totale diepte* opp. 

totaal 

A 1 > 12 mnd 2,10 m 1,85 x 2,30 m 4,36 m2  

B 2 > 12 mnd 2,25 m 1,90 x 2,20 m 4,62 m2 

* Stallen waren niet rechthoekig: Over de breedte van het hok loopt de diepte uiteen 

van de laagste afmeting tot de hoogste afmeting. 

 

Op basis van hun leeftijd, dienen de beren per beer te beschikken over een totale 

oppervlakte vloer van 5,00 m2. 

 

Wij zagen dat de 2 beren voornoemd, niet beschikten over de per beer wettelijk 

voorgeschreven totale oppervlakte. 

 

Gelet hierop werd gehandeld in strijd met het bepaalde in: 

Artikel 2.20 lid 2 van het Besluit houders van dieren, juncto artikel 2.2 lid 10 van de Wet 

dieren: 2 beren hadden niet de beschikking over de per beer voorgeschreven totale 

vloeroppervlakte. 
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Inspectie   

Datum 

8-3-2018 

Onze referentie 

139196/106197/   

 

§ 2.2    Zeugen 

Wij zagen dat op voornoemd adres 5 stallen aanwezig waren en hebben deze stallen, 

kraamstal 1, dragende zeugenstal 2, dragende zeugenstal 3, dragende stal zeugenstal 4 

en dekstal 5 genoemd. 

 

 

§ 2.2.1 Geen schone comfortabele ligplaats met adequate waterafvoer: 

Wij zagen dat in dragende zeugenstal 4, 10 hokken aanwezig waren en dat in elk hok 9 

zeugen/gelten werden gehouden. 

 

Wij zagen in deze stal dat: 

• De volledige oppervlakte dichte vloer in 5 hokken ernstig vervuild was met mest;  

• De 45, in voornoemde hokken gehuisveste, varkens derhalve geen toegang hadden tot 

een schone, droge en comfortabele ruimte waar alle varkens tegelijk kunnen liggen. 

 

Ter visualisering van bovenstaand beschreven situatie in de hokken heb ik,  

onderstaande foto’s gemaakt.         

        
 

        

doc 63.3







Divisie Landbouw en Natuur 

Afdeling:   Toezichtuitvoering Landbouw 

Team:    LN Tm TU Landbouw Varkens  

Teamleider:   

Inspecteurs:  

       

       

Dit rapport van bevindingen is bestemd voor de Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland. 
 

Onderzoeksnummer NVWA: 133704 

Rapportnummer:      100890 

Zaaknummer RVO.nl:             

 

 

1) Overtredend bedrijf/onderneming: 

Relatienummer: 

Naam bedrijf: 

Rechtsvorm: 

Vestigingsadres: 

Postcode en vestigingsplaats: 

Gemeente van vestiging 

KVK: 

 

2) Overtreder: 

BSN: 

Naam: 

Voornamen: 

Geboortedatum: 

Geboorteplaats: 

Geboorteland: 

Nationaliteit: 

Woonadres: 

Postcode en Woonplaats:  

Woongemeente: 

Land: 

 

 

Datum vaststellen overtreding : 30 maart 2017 

Tijdstip vaststellen overtreding : 11:23 uur 
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Plaats vaststellen overtreding :  

 

Datum opmerking getuige  : 30 maart 2017 

Datum opmerking overtreder  : 06 april 2017 

Datum dagtekening rapport : 26 april 2017 
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Vermoedelijke overtreding van:  

1) Artikel 1.7 aanhef en onderdeel c van het Besluit houders van dieren, 

2) Artikel 2.4 lid 4 en 5 van het Besluit houders van dieren, 

3) Artikel 2.16 aanhef en onder a van het Besluit houders van dieren, 

4) Artikel 2.22 lid 1 van het Besluit houders van dieren, 

5) Artikel 2.23 lid 1 van het Besluit houders van dieren, 

6) Artikel 2.25 van het Besluit houders van dieren, 

7) Artikel 2.26 lid 2 van het Besluit houders van dieren, 

in samenhang met artikel 2.2 lid 10 van de Wet dieren. 

8) Artikel 2.1 lid 1 van de Wet dieren.  

9) Artikel 3.1 lid 1 Regeling houders van dieren, artikel 1.25 Besluit houders van 

dieren en artikel 2.2 lid 10 aanhef, onder a sub 2° Wet dieren. 

 

10) Artikel 2.18, tweede lid en 6.4 Wet dieren in samenhang met artikel 2.1 van het 

Besluit diervoeders en artikel 13 en 57 van de Regeling diervoeders 2012 in 

samenhang met artikel 4, artikel 5 lid 5 van Verordening (EG) 183/2005 in 

samenhang met Bijlage III van de Verordening (EG) 183/2005. 

 

Korte omschrijving van het feit:  

1) 7 varkens die ziek of gewond lijken worden niet op passende wijze verzorgd. 

2) 7 zieke of gewonde varkens worden niet afgezonderd in een passend 

onderkomen en zo nodig voorzien van droog strooisel. Wanneer de zorg, bedoeld in 

artikel 1.7 aanhef en onderdeel c van het Besluit houders van dieren, geen 

verbetering in de toestand van het dier brengt, wordt zo spoedig mogelijk een 

dierenarts geraadpleegd. 

3) 210 varkens worden gehouden in stallen dan wel hokken welke niet schoon en 

comfortabel zijn. De hokken waarin deze 210 varkens gehouden worden, zijn 

besmeurd met mest. Hierdoor is 100% van de huid van deze varkens besmeurd met  

mest. 

4) 214 varkens konden niet permanent beschikken over voldoende materiaal om te 

onderzoeken en om mee te spelen. 

5) 675 varkens konden niet beschikken over een lichtintensiteit van 40 lux, verticaal 

op dierhoogte gemeten, gedurende ten minste 8 uur per dag. 

6) In een groep gehouden varkens die niet ab libitum en die niet automatisch individueel 

gevoerd worden is de lengte van de voer trog te kort zodat deze 112 varkens niet 

gelijktijdig kunnen eten. 

7) 1.562 varkens, ouder dan 2 weken, konden niet beschikken over permanent  

voldoende vers water. 

8) De gezondheid en welzijn van voornoemde varkens werd benadeeld zonder 

redelijk doel. 

 

9) Niet volledig iedere transactie van voorgeschreven diergeneesmiddelen, bestemt 

voor voedselproducerende dieren, in uw administratie (logboek) noteert. 

10) De voederapparatuur (voerkeuken) is vies en smerig. Er is geen systeem voor 

ongediertebestrijding om de toegang van schadelijke organismen tot de productie-

eenheid onder controle te houden teneinde de kans op verontreiniging van het 

voeder, het strooisel of de diereenheden zo klein mogelijk te houden. De gebouwen 

en de voederapparatuur worden niet schoongehouden.  
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Op dezelfde dag omstreeks 14:20 uur heb ik,  dierenarts  gehoord als getuige. 

Getuige:          

 

. 

Getuige verklaring: 

“Ik ben niet de vaste dierenarts op dit bedrijf. De vaste dierenarts is  De 4 varkens 

welke net geëuthanaseerd zijn, zijn ziek en gewond. Diagnose gewrichtsontstekingen. Hoelang ze dit 

hadden is moeilijk te zeggen. Ik denk dat ze dit gister al hadden.”  

 

Omdat deze voornoemde gewonde dan wel zieke varkens moeite hadden met opstaan en lopen en open 

wonden hadden, is het nodig dat deze gehuisvest worden in een in gestrooide ziekenboeg. De vloeren 

zijn dan minder glad en vocht wordt opgenomen door zaagsel, krullen of stro. Door het strooisel ontstaat 

er een fijner ligbed voor deze varkens waardoor doorligplekken worden voorkomen. 

 

Uit voornoemde bleek ons,  dat gehandeld werd in strijd met het bepaalde in: 

Artikel 1.7 aanhef en onderdeel c en artikel 2.4 lid 4 en 5 van het Besluit houders van dieren: 7 zieke dan 

wel gewonde varkens worden niet op passende wijze verzorgd en niet gehuisvest in een ziekenboeg 

welke zo nodig is ingestrooid. 

En deze dieren hadden eerder onderzocht moeten worden door een dierenarts. Dit gezien de slechte 

conditie van deze zieke varkens. 

 

 

Schone en comfortabele lig plek: 

Wij zagen dat het dichte vloerdeel van; 1 hok, afdeling 19 van stal 1 en 18 hokken, afdeling niet 

genummerd van stal 3 volledig verontreinigd waren met mest en urine. Wij zagen dat de huid van 210 

varkens, welke in de voornoemde hokken waren gehuisvest, volledig was besmeurd met mest. 

In de niet genummerd afdeling van stal 3, stond de mest boven de roosters doordat de mest put 

overliep.  

Van deze varkens in afdeling 19 van stal 1 heb ik,  2 foto’s gemaakt. 

Bijlage 3:    Deze 2 foto’s zijn als bijlage 3 bij dit rapport van bevindingen gevoegd.  

 

Uit voornoemde bleek ons,  dat gehandeld werd in strijd met het bepaalde in: 

Artikel 2.16 aanhef en onder a van het Besluit houders van dieren: 210 varkens worden gehouden in 

hokken welke vies, nat en glad zijn. 

 

 

Voldoende materiaal om te onderzoeken en mee te spelen: 

Wij zagen door middel van telling dat 214 varkens in zijn geheel niet konden beschikken over materiaal 

om te onderzoeken en mee te spelen. Deze 214 varkens waren gehuisvest in de ongenummerde afdeling 

van stal 3 in 20 hokken. 

 

Uit voornoemde bleek ons,  dat gehandeld werd in strijd met het bepaalde in: 

Artikel 2.22 lid 1 van het Besluit houders van dieren: 214 varkens konden niet beschikken over 

voldoende materiaal om te onderzoeken en om mee te spelen. 
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Lichtintensiteit: 

Tijdens de voor controle en de zoektocht naar  zag ik,  dat alle varkens in stal 1 en 2 

werden gehouden in volledige duisternis. Ik zag dat in stal 1 en 2 alle lampen uit w aren. Nadat wij, 

 het doel van onze komst hadden medegedeeld heeft hij vermoedelijk de verlichting in de 

afdelingen in stal 1, 2 en 3 aan gezet. Wij hebben toen met een gekalibreerde luxmeter de 

lichtintensiteit, met de lampen aan, in de afdelingen gemeten. Deze meting hebben wij uitgevoerd op de 

meest gunstigste plaats in de hokken, daar waar de lichtintensiteit het grootst was. 

 

Tabel 1: Overzicht gemeten waarde lichtintensiteit in lux met verlichting aan. 

Wij zagen, na meting 

en door middel van 

telling, dat 675 

varkens niet 

beschikten over een 

lichtintensiteit van 40 

lux gedurende 

tenminste 8 uur per 

dag. Gemeten met de 

verlichting in stal 1, 2 

en 3 aan. 

Indien wij dezelfde 

telling maken met de 

verlichting in stal 1 en 

2 uit, beschikten 

1.233 varkens niet 

over een 

lichtintensiteit van 40 

lux gedurende 

tenminste 8 uur per 

dag. De verlichting in 

stal 1 en 2 was uit bij 

aanvang van de 

controle. 

 

Uit voornoemde bleek 

ons,  

 dat gehandeld 

werd in strijd met het 

bepaalde in: 

Artikel 2.23 lid 1 van 

het Besluit houders 

van dieren: Bij 675 

varkens bedroeg de 

lichtintensiteit geen 40 

lux gedurende 8 uur 

per dag. 

 

De luxmeter is 

gekalibreerd op 18 

maart 2016, met de 

volgende resultaten: 

Aangeboden 0 lux 

 gemeten 0 lux; 

Aangeboden 10 lux  gemeten 9 lux; 

Aangeboden 20 lux  gemeten 19 lux; 

Aangeboden 50 lux  gemeten 47 lux. 

 

Overbezetting doordat voer trog te kort was: 

Afdeling 

nummer 

Stal 1 

Lux           Aantal  

              Varkens 

Stal 2 

Lux         Aantal  

            Varkens 

Stal 3 

Lux         Aantal  

            Varkens 

9 16               32   

10 18               32   

11 Akkoord   

12 Akkoord   

13 Akkoord   

14 Akkoord   

15 Leeg   

16 24               32   

17 Akkoord   

18 29               64   

19 17               32   

20 Akkoord   

21 27               40   

1  Akkoord  

         2  Akkoord  

         3  33              65  

         4  19              32  

         5  Akkoord  

         6  Akkoord  

         7  27              31  

         8  Akkoord  

                  32   29                  18 

                  31   Leeg 

                  30   Leeg 

                  29   Akkoord 

                  28   Akkoord 

                  27   27                  13 

                  26   19                  20 

                  25   Akkoord 

                  24   37                  39 

                  23   25                 119  

                  NN   Akkoord 

                  39   8                    42 

                  38   14                  20 

                  37   19                  20 

                  36   22                  24 

Totaal aantal 

varkens 

 

                 232 

 

                 128  

       

                     315 
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Bijlage 2, 3 foto’s, stal 1 afdeling 20 ziek en gewond varken. 

Varken met dikke hak samen met 7 gezonde varkens. 

 

 
 

 
 

 

doc 64 
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Bijlage, stal 2 afdeling 1, ziek en gewond varken. 

 2 foto’s van varkens met afgebeten staart. 

 

 
 

 
Bijlage, 2 foto’s, stal 2 afdeling 3, ziek en gewond varken. 

Varken met dikke voorpoot samen met 8 gezonde varkens. 
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Bijlage, 2 foto’s, stal 3 afdeling 29, ziek en gewond varken. 

Varken met dikke voorpoot, alleen gehuisvest, niet ingestrooid. 
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