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Welzijn grazers 
Dierenmishandeling, dierenverwaarlozing en algemene huisvestings- en verzorgingsnormen 

Inspectiegegevens 
Geïnspecteerde  

 
NVWA Afdeling NVWA HH IH Afd Dier 

Adres  Teamleider  
Postcode  Inspecteur  
Woonplaats  Rapportnummer 97/20/0246 
KvK nr.  Datum rapport 14-12-2020

Inspectiebevindingen 
Algemeen 
Toetsingsvragen Waarneming / bevinding 
Inspectie op diersoort Paarden (niet voor productie gehouden) 
Inspectiedatum 11-12-2020

Wet dieren en Besluit houders van dieren 
Toetsingsvragen Waarneming / bevinding 
Overtredingen welzijn paarden (niet voor productie 
gehouden)? 

Nee 

Besluit houders van dieren – dierspecifieke eisen 
Toetsingsvragen Waarneming / bevinding 

Afdoening 
Toetsingsvragen Waarneming / bevinding 
Afdoening dierenwelzijn Akkoord 
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Opmerkingen 

Opmerking geïnspecteerde 

Wij zijn een stichting die oudere paarden en ponnies opvangt, op enkele van deze dieren wordt nog 
gereden, niet alle dieren zijn hiervoor namelijk geschikt. Wij hebben enkele boxen gehuurd bij het  

 de  De vrouw van de eigenaar is  en zij is regelmatig op de locatie. Qua welzijn is 
er niets aan de hand. Wij kunnen pas in de middag de boxen schoon maken, dit omdat wij afhankelijk zijn 
van vrijwilligers en omdat in de ochtend het   de boxen schoon maakt en de paarden dus 
buiten de boxen verblijven. Hierdoor zijn na de middag soms de boxen niet helemaal schoon. 

Opmerking inspecteur 

Geen welzijnsproblemen aangetroffen, ik was om ca 14.00 uur aanwezig enkele boxen waren idd toe aan 
verschoning. 
Ik heb de  vvan het   gesproken  , hij gaf aan dat er zeker geen 
problemen zijn. De zwakste schakel is dat men afhankelijk is van vrijwilligers die het goed proberen te 
doen en dat lukt over het algemeen. Mijn vrouw is  zij houdt book nog een oogje in het zeil. 
Bij navraag bleek dat men geen UBN nummer heeft, dit wordt zo spoedig mogelijk geregeld 

Ondertekening 
Utrecht, 14-12-2020 
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