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Wat is onze taak? 

• Zorgen voor de 

naleving van de 

wet- en regelgeving 

 



Wat is onze missie? 

• De NVWA bewaakt de 

gezondheid van dieren en 

planten, het dierenwelzijn 

en de veiligheid van 

voedsel en 

consumentenproducten, 

en handhaaft de 

natuurwetgeving.  



Hoe doen we dat ? 

 
dienstverlening  
handhavingscommunicatie  
horizontaal toezicht  
repressief toezicht  
opsporing  
 



Op welke gebieden doen we dat? 

 Diergezondheid (preventie) 
Diergezondheid (bestrijding en afhandeling van verdenkingen) 
Dierwelzijn  
Diergeneesmiddelen -> Monitoring antibiotica gebruik !!! 
Vleesketen / Voedselveiligheid in slachthuizen en uitsnijderijen  
Meststoffen  
Gewasbescherming  
Natuur  
Fytosanitaire vrijwaring (handel van ziektevrije planten)  
Voedselveiligheid industriële levensmiddelen  
Bijzondere eet- en drinkwaren  
Diervoeder  
Dierlijke bijproducten  
Visketen  
Europese en nationale subsidieregelingen  
Voedselveiligheid in horeca, retail en instellingen  
Alcohol en tabak  
Veilige consumentenproducten  
Import (dieren, dierlijke producten, planten, levensmiddelen, consumentenartikelen)  
Export (idem)  
 



Waar zijn we actief? 

Utrecht  
•  Hoofkantoor 

 
Eindhoven 
Wageningen 
Echt 
Zwolle 
Zwijndrecht 
•  Regiokantoor 
 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://jatec-nederland.nl/pictures1/nederland.gif&imgrefurl=http://jatec-nederland.nl/&usg=__aDJFIlxi9JRkILsPLad2q8N67_c=&h=600&w=500&sz=88&hl=nl&start=15&zoom=1&tbnid=msFTvWSn7hpCwM:&tbnh=135&tbnw=113&ei=eQx8T5_5Fo2UOqHGnbIM&prev=/search%3Fq%3Dnederland%26hl%3Dnl%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1


Voor wie werken we 
 
Ministerie (s)  
Openbaar Ministerie 
Productschappen 
Europese Unie 

 



Belangrijke ontwikkelingen  

Regeerakkoord Balkenende VI 
 

 “Toezicht vanuit de overheid moet zoveel mogelijk 
   gebeuren vanuit vertrouwen” 



Belangrijke ontwikkelingen  
 
 
Vernieuwend toezicht:  Controledruk verminderen 



Belangrijke 
ontwikkelingen 

Voor wat hoort wat 
 
Recht op volledige Inkomenssteun: 

 
Voldoen aan Randvoorwaarden om te komen tot: 
 
Duurzame en hoogwaardige productie 
Veilig voedsel 
Dierenwelzijn 
 
Indien er niet (volledig) aan wordt 
voldaan, kortingen op inkomenssteun… 
 

 



Maar OOK: 
 
BELONINGEN………. 



Maatregelen varkens: (met de minimale eenheden en 
hoeveelheden)  
Substraat bestaand uit stro: 40 gram per dier per dag.  
Substraat bestaand uit maïs: 100 gram per dier per dag.  
Het verstrekken van voer op het dichte deel van de vloer in 
een stal waarin de reguliere voedering van varkens niet 
geschiedt door een vloervoederingssyteem: 50 gram per dier 
per dag.  
Het vullen van een wroetbak met stro, zaagsel, voer, 
enzovoort: De wroetbak moet altijd minimaal voor de helft 
gevuld zijn. 1 wroetbak per maximaal 40 varkens.  
Het vullen van een wroetautomaat met stro, zaagsel, voer, 
enzovoort: De wroetautomaat moet altijd minimaal voor de 
helft gevuld zijn. 1 wroetautomaat per maximaal 40 varkens.  
Het vullen van een strobak met stro: De strobak moet altijd 
minimaal voor de helft gevuld zijn.  
 



Het vullen van een stroruif met stro: De stroruif moet altijd minimaal 
voor de helft gevuld zijn. 1 stroruif per maximaal 40 varkens.  
Het vullen van een wroezelaar met hooi, stro, enzovoort: 0,5 kio per 
wroezelaar per week. 1 wroezelaar per maximaal 12 varkens.  
Het aanbrengen van een antistressblok (bijvoorbeeld een zoutblok) 
in het hok: Per hokronde 1 nieuw blok.  
Het aanbrengen van 2 antibijtrubbers in een daarvoor bestemde 
houder per hok: Per hokronde de 2 antibijtrubbers vervangen. 2 
antibijtrubbers per maximaal 12 varkens.  
Het aanbrengen van een stuk zachthout aan een ketting in het hok: 
Per hokronde het hout vervangen. 1 stuk hout aan ketting per 
maximaal 12 varkens.  
Het voortdurend verstrekken van ongeknoopt touw zoals 
scheepstouw in het hok: Per hokronde het touw vervangen. 2 touwen 
per maximaal 12 dieren.  
Het succesvol voltooien van de cursus ‘voorkomen van bijterij’, 
aangeboden door het Wageningen University & Researsch centre.  
 



Dierenwelzijn 

Meldingen/klachten 
(LID/Politie/burgers/ 
(keurings)dierenartsen/ erfbetreders) 
 
Uitvoeren van Risico-analyse 
 
Doel:  
Verhogen naleving dieren welzijn 
bepalingen 
Opheffen dierverwaarlozing en 
dierkwelling 
Eventueel hulptraject opstarten 





Bevoegdheden 
Toezicht 
 art. 18 t/m 24a  
Algemene Wet Bestuursrecht (A.W.B.) 
 

Opsporing 
Economisch 
Art. 18 t/m 24a  
Wet op de Economische Delicten (W.e.d.) 

Overig 
Div. art. WvStrafvordering. 

  
 
 



Rechten en     Plichten 

Inspecteur NVWA  
•Hoeft controle niet vooraf aan te kondigen; 
•Zal zich bij aankomst op het bedrijf melden én 
•Dient zich desgevraagd kunnen legitimeren als 
toezichthouder of als opsporingsambtenaar; 
•Is bevoegd om bij afwezigheid van eigenaar of 
vervanger erf en bedrijfsgebouwen betreden en bekijken; 
•Mag niet zonder toestemming de privé woning betreden, 
tenzij hij/zij daarvoor een machtiging heeft; 
•Mag kopieën maken van stukken in de administratie of 
die stukken meenemen. 
 



De gecontroleerde (of zijn/haar vervanger) 
•Dient de inspecteur toegang verstrekken tot relevante 
delen van het bedrijf; 
•Dient alle relevante administratie ter inzage geven; 
•Dient eventueel alle medewerking te verlenen; 
•Zorgt dat de administratie is bijgewerkt. 
 
 

Rechten en      Plichten 



Aspecten op het gebied van: 
 

I&R  
Diergezondheid (oa DGM) 

Dierenwelzijn 
Hygiëne (General food law) 
GLB (EU-subsidies) 

 

Veehouderij 



 
Merken: 
•Tijdig / bij afvoer 
 
Registratie 
•Melden, maar ook: 
•UBN 
Bij (huur)stal op afstand nieuw UBN op eigen naam 

 

 

I&R 



 

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren 
Besluit welzijn productiedieren 
Varkensbesluit 
Ingrepenbesluit 
Regeling dierenvervoer 2007 -> 
Transportverordening 
 
 

Welzijn van         dieren 



Nodige zorg  in ‘t kort 

Artikel 36 
1. Het is verboden om zonder redelijk doel of met overschrijding van 
hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn 
of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van een 
dier te benadelen.  
2. Tot de in het eerste lid verboden gedragingen worden in ieder geval 
gerekend:  

a. een dier arbeid doen verrichten, welke kennelijk zijn krachten te 
boven gaat of waartoe het uit hoofde van zijn toestand ongeschikt 
is;  
b. een koe met overvolle uier vervoeren of op een markt of 
openbare verkoping ten verkoop houden;  
c. bij de verlossing van een koe gebruik te maken van dierlijke 
trekkracht of van een niet door Onze Minister daarvoor toegelaten 
krachttoestel;  
d. een hond als trekkracht gebruiken.  
 

3. Een ieder is verplicht hulpbehoevende dieren de nodige zorg te 
verlenen.  



Nodige zorg  in ‘t kort 

 
Artikel 37 
Het is de houder van een dier verboden aan een dier de nodige verzorging te 
onthouden.  



Regels mbt  
houden, huisvesten & verzorgen varkens 



Regels mbt  
houden, huisvesten & verzorgen varkens 

Artikel 37 GWWD 
Het is een houder van een dier verboden aan een dier de nodige verzorging te 
onthouden. 



Regels mbt  
houden, huisvesten & verzorgen varkens 



Besluit welzijn produktiedieren          in ‘t kort 

Verzorging 
 
•Een dier wordt verzorgd door een voldoende aantal personen, dat 
beschikt over de nodige kennis & vaardigheden, en vakbekwaam is. 
 
•Gehouden dier wordt ten minste eenmaal per dag gecontroleerd . 
 
•Ziek of gewond dier wordt onmiddellijk op passende wijze verzorgd.        
 Indien geen verbetering, z.s.m. dierenarts raadplegen. 
 
•Een dier krijgt toereikende hoeveelheid gezond geschikt voeder zodat het 
in goede gezondheid blijft en aan voedingsbehoeften wordt voldaan. 
 
• Het toegediende voeder en drinken alsmede de wijze van toediening 
brengen het dier geen onnodig lijden of letsel toe. 
 
•Een dier krijgt voeder met tussenpozen die bij zijn fysiologische 
behoeften passen.  
 



Regels mbt  
houden, huisvesten & verzorgen varkens 

Art. 4, lid 3 BWP: 

 Een dier dat ziek of gewond lijkt, wordt onmiddellijk op passende wijze verzorgd. 
Wanneer die zorg geen verbetering in de toestand van het dier brengt, wordt zo 
spoedig mogelijk een dierenarts geraadpleegd. 



Besluit welzijn produktiedieren          in ‘t kort 

Huisvesting (1/2) 
•Voldoende verlichting voor grondige controle v/h dier op elk tijdstip. 
 
•Ziek / gewond dier nodig afgezonderd in passend onderkomen.  

•zo nodig droog strooisel. 
 

• Materiaal behuizing is niet schadelijk & kan grondig ge R&O d worden. 
 
•zodanig geconstrueerd & zodanig onderhoud dat er geen scherpe randen 
of uitsteeksels zijn die dier kunnen verwonden. 
 
•luchtcirculatie, stofgehalte lucht, temperatuur, relatieve luchtvochtigheid 
& gasconcentraties zijn niet schadelijk voor het dier.  
   
•Een in een gebouw gehouden dier wordt niet permanent in het duister of 
in kunstlicht gehouden. Indien het beschikbare natuurlijke licht niet 
voldoende is voor de ethologische en fysiologische behoeften van het dier, 
is geschikt kunstlicht aanwezig.   Varkens  Varkensbesluit 



Besluit welzijn produktiedieren          in ‘t kort 

Huisvesting (2/2) 
•Indien de gezondheid en welzijn van een dier afhankelijk is van een 
kunstmatig ventilatiesysteem:  

• voorzien van een passend noodsysteem voor voldoende verse 
luchtaanvoer om gezondheid & welzijn van het dier te waarborgen als 
het hoofdsysteem uitvalt. 
•Indien het hoofdsysteem uitvalt treedt een alarmsysteem in werking.  

•Het alarmsysteem wordt regelmatig getest. 

•toegang tot een toereikende hoeveelheid schoon water of op een 
andere wijze aan zijn behoefte aan water voldoen.  

• varkens Varkensbesluit 

•voeder- of drinkinstallatie is zo ontworpen, gebouwd en geplaatst dat het 
gevaar voor verontreiniging van voeder en water, alsmede mogelijke 
schadelijke gevolgen van rivaliteit tussen de dieren tot een minimum 
worden beperkt. 

•Automatische /mechanische apparatuur noodzakelijk voor gezondheid & 
welzijn van een dier wordt ten minste eenmaal per dag gecontroleerd. 



Regels mbt  
houden, huisvesten & verzorgen varkens 

BWP :Art.5, lid 8:  
Een dier heeft toegang tot een toereikende hoeveelheid schoon water of kan op een 
andere wijze aan zijn behoefte aan water voldoen. 



Regels mbt  
houden, huisvesten & verzorgen              varkens 

Varkensbesluit 
•Groepshuisvesting zeugen, projectmatige aanpak 

•Hokbezettingsgraad 

• (permanent) water 

• Afleidingsmateriaal 

• Hoeveelheid & frequentie licht 

• Spleetbreedtes 

• Let op !!! interpretatieverschillen wettelijke eisen Varkensbesluit en de 
voorschriften gesteld door het certificeringsysteem IKB Nederland Varkens 



Regels mbt  
houden, huisvesten & verzorgen          varkens 

Akkoord 
Niet akkoord: 
•Bestuursrechtelijke handhaving 

•Bevindingenbrief/ Toezichtsrapport/ Last onder Dwangsom 
•Doelstelling : (z.s.m.) beëindigen van de overtreding 
•Hercontrole binnen redelijke termijn  

•Strafrechtelijke handhaving 
•Waarschuwingsbrief/Proces-verbaal 
•Afspraken met het OM 

•PV is mogelijk maar ook XC-randvoorwaarde -
> mogelijk korting 

 



Produ
cent 
voer 
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Voorheen 
 
Verschillende wetten per 

doelgroep 
 
Versnipperde  
   uitvoeringsregelgeving 
 
Onhandig voor doelgroepen 
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38 

Wet dieren 
1 kaderwet voor de hele keten 
1 besluit en 1 regeling per doelgroep 
1 uniform handhavingskader met (nieuw) bestuurlijke boete 
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e.o. 



Diergeneesmiddelen     en  
       uitoefenen dier    geneeskunde dieren 

Doel van de Wet Dieren, Besluit 
Diergeneesmiddelen, Regeling 
diergeneesmiddelen: Garanderen veiligheid 
en gezondheid van mens, dier en milieu. 

•Veilige middelen die goed werken bij dieren 

•Veiligheid voor de consument:  
  geen residuen in levensmiddelen 

•Veilig toe te passen door dierhouder 

•Veilig voor het milieu 



Diergeneesmiddelen     en  
       uitoefenen dier    geneeskunde dieren 

Belangrijkste onderwerpen in Wet Dieren, 
Besluit Diergeneesmiddelen, Regeling 
diergeneesmiddelen : 
•Registratie van diergeneesmiddelen 

•Kanalisatie 

•Administratieve verplichtingen 



Diergeneesmiddelen     en  
       uitoefenen dier    geneeskunde dieren 

Belangrijkste onderwerpen in de Wet Dieren, Besluit 
Diergeneesmiddelen, Regeling diergeneesmiddelen : 

* Registratie van diergeneesmiddelen 
•Kanalisatie 

•Administratieve verplichtingen 

•Uitgangspunt 1: altijd geregistreerde dgm gebruiken 

•Uitgangspunt 2: altijd voorschriften op etiket volgen 

•Doel:  
•alleen dan hebben de middelen de werking waarvoor ze 
bedoeld zijn 
•voorkomen van residuen in vlees, melk, etc. 
•voorkomen van resistentie  
(afwijken van dosering veroorzaakt ongevoeligheid voor diergeneesmiddelen) 





Diergeneesmiddelen     en  
       uitoefenen dier    geneeskunde dieren 

Belangrijkste onderwerpen in de Wet Dieren, Besluit 
Diergeneesmiddelen, Regeling diergeneesmiddelen : 
•Registratie van diergeneesmiddelen 
•Kanalisatie 
•Administratieve verplichtingen 

•Afwijken van de uitgangspunten is overtreding 
•Mogelijk PV, maar kan ook leiden tot korting inkomenssteun 
want XC-randvoorwaarden 

•Alleen de dierenarts heeft de mogelijkheid bij diergenees-
kundige noodzaak af te wijken van genoemde uitgangspunten.  

•Moet goede onderbouwing voor zijn 



Diergeneesmiddelen     en  
       uitoefenen dier    geneeskunde dieren 

Belangrijkste onderwerpen in de Wet Dieren, Besluit 
Diergeneesmiddelen, Regeling diergeneesmiddelen : 
Registratie van diergeneesmiddelen 
Kanalisatie 
Administratieve verplichtingen 

•Regels over de manier waarop diergeneesmiddelen van de 
fabrikant naar het dier mogen 

 

•Diergeneesmiddelen voor voedselproducerende dieren vallen 
onder de kanalisatie 

 

•UDA (antibiotica) wordt UDD na 1 juli 2013. 



Diergeneesmiddelen     en  
       uitoefenen dier    geneeskunde dieren 

Belangrijkste onderwerpen in de DGW: 

•Kanalisatie 
•Drie groepen: 

•UDD: dgm uitsluitend door de dierenarts; bijv. entstoffen en T61 

•UDA: dgm die door dierenarts, of op recept dierenarts door apotheker, 
mogen worden afgeleverd aan veehouder die het vervolgens zelf mag 
toedienen aan zijn dier(en); bijv. antibiotica 

•URA: dgm die door dierenarts, of op recept van dierenarts door 
apotheker of erkende handelaar (die een afleververgunning heeft), 
mogen worden afgeleverd aan veehouder die het vervolgens zelf mag 
toedienen aan zijn dier(en). Bijv. ontwormingsmiddelen 



•Uitzondering: varkenshouders die een overeenkomst hebben met 
hun dierenarts mogen zelf entstoffen (UDD) toedienen  



Diergeneesmiddelen     en  
       uitoefenen dier    geneeskunde dieren 

Belangrijkste onderwerpen in de DGW: 
•Registratie van diergeneesmiddelen 

•Kanalisatie 

•Administratieve verplichtingen 

•Logboek bijhouden na ontvangst en toedienen 
diergeneesmiddelen is altijd verplicht. 

 

•Doel:  
overzicht houden en voorkomen dat dieren (of producten 
daarvan) binnen de wachttermijn worden afgeleverd. 

 



Diergeneesmiddelen     en  
       uitoefenen dier    geneeskunde dieren 

Belangrijkste onderwerpen in de DGW: 
•Registratie van diergeneesmiddelen 
•Kanalisatie 

•Administratieve verplichtingen 
•Logboek bijhouden kan op verschillende manieren. Bijv. 

•Digitaal in managementprogramma 
•Hokkaarten 
•Zeugenkaarten 
•Klapper  
•Etc. 

•Let op: bewaartermijn logboek is vijf jaar. 

•Niet of onvoldoende bijhouden logboek is overtreding. 
•PV is mogelijk maar ook XC-randvoorwaarde dus mogelijk korting 



Diergeneesmiddelen     en  
       uitoefenen dier    geneeskunde dieren 

Belangrijkste onderwerpen in de DGW: 
•Registratie van diergeneesmiddelen 
•Kanalisatie 

•Administratieve verplichtingen 
•Wat moet je noteren? 

•Naam en registratienummer diergeneesmiddel 
•Datum toedienen 
•Identificatienummer(s) van behandelde dier(en) 
•Wachttermijn  

•Is vaak lastig als individuele varkens in een koppel of als hele 
koppels worden behandeld 

•Maar varkenshouder is en blijft daarvoor verantwoordelijk en 
aansprakelijk. 





Wet op de uitoefening van de          diergeneeskunst 1990 

Doel:  
gezondheid en welzijn van dieren beschermen 
•WUD hangt samen met GWWD, straks Wet dieren: 

•In GWWD: welke ingrepen mogen bij dieren worden verricht? 

•Uitgangspunt: Geen, maar er zijn uitzonderingen gemaakt: 
•Wel indien diergeneeskundige noodzaak 

•De uitzonderingen genoemd in Ingrepenbesluit 

•Als de ingreep mag regelt de WUD vervolgens wie de ingreep mag 
uitvoeren en onder welke voorwaarden 

•In beginsel alleen de dierenarts 

•Maar er zijn uitzonderingen gemaakt voor houders van dieren 

•Bijv. staarten biggen couperen en tanden vijlen 

 



Vervoer van   dieren 

Transportverordening 
EG 1/2005 



Regeling dierenvervoer 2007 
 Transportverordening 1/2005 

 

•Verbod om dieren te (laten) vervoeren als het de 
dieren waarschijnlijk letsel of onnodig lijden zal 
berokkenen; 

•Geschiktheid van de dieren voor vervoer  
(zonodig vooraf raadplegen van een dierenarts); 

•Geschiktheid van het vervoermiddel; 

•Voldoende vloeroppervlak en stahoogte tijdens 
vervoer 



Regeling dierenvervoer 2007 
 Transportverordening 1/2005 

•Gewonde, zwakke of zieke dieren, met name: 
•Niet op eigen kracht pijnloos kunnen bewegen of 
 zonder hulp kunnen lopen; 
•Ernstige open wonden of prolaps; 
•> 90% drachtig of binnen een week na werpen 
•Pasgeboren dieren 



Regeling dierenvervoer 2007 
 Transportverordening 1/2005 



Regeling dierenvervoer 2007 
 Transportverordening 1/2005 



Regeling dierenvervoer 2007 
 Transportverordening 1/2005 



Regeling dierenvervoer 2007 
 Transportverordening 1/2005 



Eindconclusie: 

Had dus niet vervoerd mogen worden. 
 
Resulteert  
voor vervoerder én voor aanbieder in: 
•Bestuurlijke handhaving  

•Bestuurlijke (hoge) boetes 
Én bij herhaling : 

•Strafrechtelijk proces-verbaal 
•Vervolging door justitie 
 

Schiet je dus als varkenshouder niets mee op 



Regeling preventie 

 
R&O plaats 

Verplichting medewerking R&O 

Verzamelregelgeving 



R&O plaats  (bijlage 9)       Regeling preventie 

•Verharde plaats, lang genoeg voor minstens één 
vervoerseenheid 
•Zodanig aangelegd en voorzien van afvoer dat water en evt. 
andere vloeistoffen niet in grond-of oppervlaktewater komen 
•Voldoende water voor R&O 
•Verlichting   
•Voorzieningen voor toepassing ontsmettingsmiddelen 
•Reinigings- en toegelaten ontsmettingsmiddelen 
•Voorziening voor handen wassen chauffeurs met warm water en 
zeep 
•Voorziening voor reinigen gebruikte laarzen OF 
gebruik bedrijfseigen laarzen en bedrijfsoveralls 



Informatiebronnen 



Informatiebronnen 



Informatiebronnen 



Informatiebronnen        Fragment bijlage Vo EG 1/2005 



informatiebronnen 

Postbus 51  
Informatiedienst   0800-8051 
 
Email abonnement via DR-loket 
 
DR-loket      0800-2233322 
 
Inspectieloket    0800-5551555 
 
 



En? 

Wie heeft er nog  
 
 
 

Vragen? 
 
 



 
 
 

Einde 
 
 
 
 
 
 
 

Bedankt voor jullie aandacht 
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