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Rapport vervoer van dieren –
meldingen / klachten
NVWA 800
Controlegegevens
Afdeling
LN Afd Toezichtuitv Plant
en Natuur
Teamleider
Inspecteur
Rapportnummer 1764/14/0020
Datum rapport
10-06-2014
Datum controle
24-05-2014
Toetsingsaspect
Aanleiding voor de controle
MOS-nummer
Locatie van de controle
Diersoort
Korte omschrijving van de melding
Bevindingen

KVK
Gecontroleerde
Adres
Postcode
Woonplaats
Aanspreekpunt
Bevinding
MOS-melding
289308
overige
Pluimvee
2 transporten van eendeneendagskuikens naar
Duitsland zonder gezondheidscertificaten.
Op 01-08-2013 en 29-08-2013 zijn resp.10.600 en
10.550 eendeneendagskuikens (EDK‘s) naar
Duitsland geëxporteerd zonder
gezondheidscertificaten. Dit is opgemerkt door een
Duitse DA toen de dieren weer terug naar NLslachterij
geëxporteerd moesten
worden. Er konden niet alsnog certificaten
aangevraagd worden. Volgens verklaring van
bedrijf
zou een verklaring vanuit
NL voldoende zijn om ontheffing te krijgen voor
deze 2 partijen.
Vervolgens heeft
contact opgenomen
met NVWA.
heeft een
inspectie uitgevoerd én heeft de inspectielijst van
juli 2013 gestempeld en overhandigd aan bedrijf.
Deze heeft betreffende inspectielijst aan de Duitse
Veterinärambt gezonden. Hiermee heeft de Duitse
Verterinärambt (kennelijk) ontheffing verleend aan
deze 2 partijen eenden.
De controle door NVWA heeft plaatsgevonden op
25-09-2013.
COA heeft gemeld dat vanaf 23-09-2013
certificaten aangevraagd worden door
Resumé:
Ivm vakantie en onwetendheid zijn er EDK‘s
zonder certificaat naar Duitsland gegaan. Deze
fout is "hersteld" door aan Duitse Verterinaire
dienst kenbaar te maken dat de leverancier van
EDK‘s een erkend bedrijf is.
Na bekend zijn met de verplichting van
certificering bij export, zijn certificaten
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Afdoening

aangevraagd door bedrijf.
Conclusie:
Bedrijf heeft fout hersteld en maakt deze fout niet
weer. Afdoening is akkoord.
akkoord

Email bericht van collega die controle heeft uitgevoerd n.a.v. verzoek van het bedrijf.
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Rapport preventie en dierenwelzijn bij
vervoer van dieren
NVWA 810
Algemeen
Afdeling
Teamleider
Inspecteur
2e Inspecteur
Rapportnummer

LN Afd Toezichtuitv Plant
en Natuur

569/16/0073

KVK
Naam houder
Adres
Postcode
Woonplaats

TOETSINGSASPECT
Datum
Tijdstip van controle
Plaats van controle
Locatie
Naam chauffeur
Kenteken(s) transportmiddel
Diersoort
Welk project?
Welke categorie pluimvee betreft het?
Aantal vervoerde dieren
Aantal vastgesteld door middel van
Aantal dieren in de steekproef
Is er sprake van lang transport (>12 uur)?
Is de controle mbt de Regeling houders van dieren
(dierenvervoer) akkoord?
Is de controle mbt de rij- en rusttijden van de
bestuurders akkoord?
Is de controle akkoord mbt de Regeling voertuigen?
Wat voor transport betreft het?
Afdoening

BEVINDING
20-09-2016
13.30

Pluimvee
Geen
Overig
4128
Gegevens vervoersdocument
100
Nee
N.v.t./ niet gecontroleerd
Niet van toepassing / Niet gecontroleerd
Ja
Binnenlands
Akkoord
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Inspectierapport
Monitoring zoönotische Salmonella
Inspectiegegevens
Geïnspecteerde
Adres
Postcode
Woonplaats
KVK
BRS nummer
UBN nummer
KIP nummer

NVWA Afdeling
Teamleider
Inspecteur
2e Inspecteur
Rapportnummer
Datum rapport
Naam houder

NVWA HH IH Afd Dier

1576/17/0078
03-08-2017

Inspectiebevindingen

Soort inspectie

Administratief

Bedrijf actief

Ja

Bedrijfstype

Opfokbedrijf (ouderdieren)

Opmerkingen

Eenden

IKB status

Niet gecertificeerd

Bedrijfsomvang

4000

Aantal stallen

5

Afdoening

Akkoord inspectie

Vastgestelde overtreding

Overige overtreding

Opmerkingen

Geen overtreding juiste invoer niet mogelijk

Toelichting vastgestelde overtreding

Eenden bedrijf niet salmonellaplichting

Recidive

Nee

Interventie

Schriftelijke waarschuwing (SW)

Opmerkingen

Geen interventie AKKOORD

Opmerkingen
Opmerking inspecteur:
Eendenberdrijf
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Opmerking geïnspecteerde:
geen

Ondertekening
, 03-08-2017

Dit document is geautomatiseerd opgemaakt en daarom niet ondertekend.

Ambtenaar NVWA:
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Rapport Identificatie en registratie van
gevogelte
Inspectiegegevens
Geïnspecteerde
Adres
Postcode
Woonplaats
KVK

NVWA Divisie
Teamleider
Inspecteur
2e Inspecteur
Rapportnummer
Datum rapport
Datum controle

NVWA HH IH Afd Dier

1576/17/0065
17-07-2017
17-07-2017

Inspectiebevindingen
Toetsing
Type bedrijf
Houderij systeem
Omvang bedrijf
IKB status
Was de uitzondering op de registratieverplichting vd
houder van toepassing?
Is de registratie van de houder(ij) volledig en juist?
Is de registratie van het gevogelte verplicht voor de
gehouden diersoort?
Was de uitzondering op de registratie van gevogelte
van toepassing?
Wordt elke verplaatsing gemeld?
Worden onvolleidge meldingen hersteld?
Worden meldingen binnen 5 werkdagen gedaan?
Worden herstelmeldingen binnen 5 werkdagen
uitgevoerd?
Wie voert de meldingen uit namens de houder?
Wat was de afdoeling van de controle?

Bevinding
eenden
vleeskuiken regulier
4000
Niet gecertificeerd
nee
ja
ja
nee
ja
niet van toepassing / niet te bepalen
ja
ja
houder zelf
akkoord

Opmerkingen:
eenden zijn nog op bedrijf

NVWA 635 Versie 01-06-2015
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Rapport preventie en dierenwelzijn bij
vervoer van dieren
NVWA 810
Algemeen
Afdeling
Teamleider
Inspecteur
2e Inspecteur
Rapportnummer

LN Afd Toezichtuitv
Landbouw

579/13/0113

KVK
Naam houder
Adres
Postcode
Woonplaats

TOETSINGSASPECT
Datum
Tijdstip van controle
Plaats van controle
Locatie
Naam chauffeur
Naam verzorger
Kenteken(s) transportmiddel
Diersoort
Welk project
Aantal vervoerde dieren
Aantal vastgesteld door middel van
Aantal dieren in de steekproef
Aantal bijlagen bij het rapport
Is er sprake van lang transport (> 12 uur)?
Wat voor transport betreft het?
Is de controle mbt de Regeling dierenvervoer 2007
akkoord?
Is de controle mbt de rij- en rusttijden van de
bestuurders akkoord?
Is de controle akkoord mbt de Regeling voertuigen?
Afdoening
Opmerking gecontroleerde

Opmerking inspecteur

BEVINDING
10-10-2013
8.30 uur
Primair bedrijf

Pluimvee
Project pluimvee
4608
Telling
4608
0
Nee
Binnenlands
Ja
Niet van toepassing / Niet gecontroleerd
Ja
Akkoord
Geen opmerkingen. Ik heb mijn administratie
in een map en wij krijgen strikte orders van
zelf dat we liever en keer extra
moeten rijden dan dat we het welzijn van de
eenden verslechten. Ook met warm weer of
extreem koud weer houden we rekening met
het welzijn. Dit stemmen we af op het
moment van laden. Ook het gewicht is hierbij
sterk bepalend hoeveel er per lade geladen
wordt. Buiten het welzijn van de dieren is ook
het prijsverschil tussen een A of B eend sterk
bepalend om de eenden met zorg te
behandelen.
Gezien dat er correct, rustig en doordacht met
de dieren wordt omgegaan. Het transport
voldoet aan de gestelde regels.
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Rapport preventie en dierenwelzijn bij
vervoer van dieren
NVWA 810
Algemeen
Afdeling
Teamleider
Inspecteur
2e Inspecteur
Rapportnummer

LN Afd Toezichtuitv
Landbouw

579/13/0112

KVK
Naam houder
Adres
Postcode
Woonplaats

TOETSINGSASPECT
Datum
Tijdstip van controle
Plaats van controle
Locatie
Naam chauffeur
Naam verzorger
Kenteken(s) transportmiddel
Diersoort
Welk project
Aantal vervoerde dieren
Aantal vastgesteld door middel van
Aantal dieren in de steekproef
Aantal bijlagen bij het rapport
Is er sprake van lang transport (> 12 uur)?
Wat voor transport betreft het?
Is de controle mbt de Regeling dierenvervoer 2007
akkoord?
Is de controle mbt de rij- en rusttijden van de
bestuurders akkoord?
Is de controle akkoord mbt de Regeling voertuigen?
Afdoening
Opmerking gecontroleerde

BEVINDING
10-10-2013
6.45
Primair bedrijf

Pluimvee
Project pluimvee
4992
Telling
4992
0
Nee
Binnenlands
Ja
Ja
Ja
Akkoord
geeft aan geen probleem te
hebben met de controle.
zegt dat
alleen op deze wijze zichtbaar wordt wat en
hoe het gaat in de eenden sector. Wij
behandelen de eenden met zorg. Iedere eend
waaraan wat mankeert op het slachthuis geeft
mij 2 euro verlies per kilogram dus wij zijn
zeer secuur met vangen en laden. Het vangen
gebeurt samen met mijn maat in de
maatschap een neef en buurjongen. We
drijven de eenden in een vanghokje bij de
uitgang van waaruit de eenden worden
opgepakt. twee in iedere hand en deze worden
overgedragen aan de persoon die buiten staat
bij de kratten. Hij doet de eenden met zorg in
de kratten. Het aantal per krat is afhankelijk
van het gewicht van de eend en de buiten
Pag. 1 van 2.

TOETSINGSASPECT

Opmerking inspecteur

BEVINDING
temperatuur. De eenden zijn te kostbaar om
er niet serieus mee om te gaan. Op dit koppel
zit totaal geen medicijnen.
Gezien een grote en een kleine stal met
eenden. In de kleine stal zitten de eenden van
af dag 1 tot ong. drie weken. Hierna gaan
deze naar de grotere stal. In de grote stal
zitten op moment van controle 14.500 eenden
van ong. 3 kilogram per stuk. Deze worden in
alle rust per groepje van ong. 100 stuks naar
de uitgang gedreven waar een vanghokje is
opgezet. Vanuit hier worden door 2 man de
eenden opgepakt aan de nek. In iedere hand 2
tegelijk en overgedragen aan twee man die
buiten staan bij de kooien. De tijd dat de
eenden aan de nek worden gehouden is 3 tot
5 sec. gemiddeld. In deze kooien zitten de
kratten van 0,72 m2 bij 1,11m2 bij 24 cm
hoog. Per krat gaan er nu 16 eenden op. De
wijze van laden is rustig kalm doordacht en
met alle aandacht voor de eenden. Ik heb de
indruk dat in deze tak van houderij rust hoog
in het vaandel staat
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Rapport preventie en dierenwelzijn bij
vervoer van dieren
NVWA 810
Algemeen
Afdeling
Teamleider
Inspecteur
2e Inspecteur
Rapportnummer

LN Afd Toezichtuitv
Landbouw

579/13/0113

KVK
Naam houder
Adres
Postcode
Woonplaats

TOETSINGSASPECT
Datum
Tijdstip van controle
Plaats van controle
Locatie
Naam chauffeur
Naam verzorger
Kenteken(s) transportmiddel
Diersoort
Welk project
Aantal vervoerde dieren
Aantal vastgesteld door middel van
Aantal dieren in de steekproef
Aantal bijlagen bij het rapport
Is er sprake van lang transport (> 12 uur)?
Wat voor transport betreft het?
Is de controle mbt de Regeling dierenvervoer 2007
akkoord?
Is de controle mbt de rij- en rusttijden van de
bestuurders akkoord?
Is de controle akkoord mbt de Regeling voertuigen?
Afdoening
Opmerking gecontroleerde

Opmerking inspecteur

BEVINDING
10-10-2013
8.30 uur
Primair bedrijf

Pluimvee
Project pluimvee
4608
Telling
4608
0
Nee
Binnenlands
Ja
Niet van toepassing / Niet gecontroleerd
Ja
Akkoord
Geen opmerkingen. Ik heb mijn administratie
in een map en wij krijgen strikte orders van
zelf dat we liever en keer extra
moeten rijden dan dat we het welzijn van de
eenden verslechten. Ook met warm weer of
extreem koud weer houden we rekening met
het welzijn. Dit stemmen we af op het
moment van laden. Ook het gewicht is hierbij
sterk bepalend hoeveel er per lade geladen
wordt. Buiten het welzijn van de dieren is ook
het prijsverschil tussen een A of B eend sterk
bepalend om de eenden met zorg te
behandelen.
Gezien dat er correct, rustig en doordacht met
de dieren wordt omgegaan. Het transport
voldoet aan de gestelde regels.
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Doc. 4

Rapport vervoer vlees, vis en grondstoffen
Vervoerder van vlees
ALGEMEEN
KVK
Naam gecontroleerde
Adres
Postcode
Woonplaats
Naam chauffeur
Kenteken
transportmiddel
Locatie controle

Teamleider
Naam controleur
Naam 2de controleur
Datum controle
Rapportnummer

16-10-2014
494/14/0133

.

TOETSINGSASPECT
Waren er afwijkingen mbt de temperatuur?
Betrof het karkassen of verpakt vlees?
Was het verpakte vlees voorzien van
identificatiemerken?
Waren er afwijkingen mbt hygiëne?
Waren er afwijkingen mbt de administratie?
Afdoening controle
Opmerking controleur
Opmerking gecontroleerde

BEVINDING
nee
verpakt vlees
ja
nee
nee
akkoord
geen
geen

ONDERTEKENING
Naam ambtenaar NVWA:
Datum:

20-10-2014

Handtekening:

AID 795 Rapport vervoer vlees, vis en grondstoffen

versie 1.0
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Rapport preventie en dierenwelzijn bij
vervoer van dieren
NVWA 810
Algemeen
Afdeling
Teamleider
Inspecteur
2e Inspecteur
Rapportnummer

LN Afd Toezichtuitv Plant
en Natuur

3083/17/0073

KVK
Naam houder
Adres
Postcode
Woonplaats

TOETSINGSASPECT
Datum
Tijdstip van controle
Plaats van controle
Locatie
Naam chauffeur
Kenteken(s) transportmiddel
Diersoort
Aanleiding inspectie
Welke categorie pluimvee betreft het?
Aantal vervoerde dieren
Aantal vastgesteld door middel van
Aantal dieren in de steekproef
Is er sprake van lang transport (>12 uur)?
Is de controle mbt de Regeling houders van dieren
(dierenvervoer) akkoord?
Wat was niet akkoord mbt de Regeling houders van
dieren (dierenvervoer)?
Wat was niet akkoord mbt de documenten van het
transport?
Hoe is de afwijking mbt getuigschrift vakbekwaamheid
afgedaan?
Toelichting op de geconstateerde overtreding mbt de
documenten van het transport
Is de controle mbt de rij- en rusttijden van de
bestuurders akkoord?
Is de controle akkoord mbt de Regeling voertuigen?
Is de controle mbt de regeling handel akkoord?
Wat voor transport betreft het?
Nummer gezondheidscertificaat
Welke herkomst betreft het?
Afdoening
Afdoening niet akkoord
Toelichting overtreding

BEVINDING
11-04-2017
8:00

Pluimvee
Dagelijkse controle dierenvervoer
Overig
4224
Gegevens vervoersdocument
50
Nee
Nee
Documenten van het transport
Getuigschrift vakbekwaamheid (> 65 km)
Schriftelijke waarschuwing
Chauffeur had geen CCV. Niet verder laten
rijden een andere chauffeur heeft het
transport voort gezet.
Niet van toepassing / Niet gecontroleerd
Niet van toepassing / Niet gecontroleerd
ja
Import
INTRA.DE.2017.0033840
Duitsland
Niet akkoord
Waarschuwingsbrief
Geen CCV

Opmerkingen inspecteur

NVWA 810 versie 01-03-2017
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Doc. 6

Rapport preventie en dierenwelzijn bij
vervoer van dieren
NVWA 810
Algemeen
Afdeling
Teamleider
Inspecteur
2e Inspecteur
Rapportnummer

LN Afd Toezichtuitv Plant
en Natuur

0166/17/054

KVK
Naam houder
Adres
Postcode
Woonplaats

TOETSINGSASPECT
Datum
Tijdstip van controle
Plaats van controle
Locatie
Naam chauffeur
Kenteken(s) transportmiddel
Diersoort
Aanleiding inspectie
Was het vervoermiddel gereinigd en ontsmet?
Is de controle mbt de rij- en rusttijden van de
bestuurders akkoord?
Is de controle akkoord mbt de Regeling voertuigen?
Afdoening

BEVINDING
21-04-2017
10:00 uur

Leeg
Dagelijkse controle dierenvervoer
R&O regelgeving in geheel niet van toepassing
Niet van toepassing / Niet gecontroleerd
Niet van toepassing / Niet gecontroleerd
Akkoord

Opmerkingen inspecteur
Leeg. Geen dieren. Vervoermiddel ingericht voor vervoer van eenden (pluimvee).
Herkomst slachthuis. Kratten schoon.
Opmerkingen geïnspecteerde

NVWA 810 versie 01-03-2017
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Rapport preventie en dierenwelzijn bij
vervoer van dieren
NVWA 810
Algemeen
Afdeling
Teamleider
Inspecteur
2e Inspecteur
Rapportnummer

NVWA HH IH Afd Dier

3083/17/0115

KVK
Naam houder
Adres
Postcode
Woonplaats

TOETSINGSASPECT
Datum
Tijdstip van controle
Plaats van controle
Locatie
Naam chauffeur
Naam verzorger
Kenteken(s) transportmiddel
Diersoort
Aanleiding inspectie
Welke categorie pluimvee betreft het?
Aantal vervoerde dieren
Aantal vastgesteld door middel van
Aantal dieren in de steekproef
Wat is de oppervlakte van een krat/container?
Hoeveel kratten/containers waren in gebruik?
Wat is de lengte van het transport?
Is de controle mbt de Regeling houders van dieren
(dierenvervoer) akkoord?
Is de controle mbt de rij- en rusttijden van de
bestuurders akkoord?
Is de controle akkoord mbt de Regeling voertuigen?
Is de controle mbt de regeling handel akkoord?
Wat voor transport betreft het?
Nummer gezondheidscertificaat
Welke herkomst betreft het?
Wat was niet akkoord mbt de regeling handel?
Wat was niet akkoord mbt het certificaat?
Hoe is de afwijking mbt vervoermiddel afgedaan?
Afdoening
Afdoening niet akkoord
Toelichting overtreding

BEVINDING
12-07-2017
10:00

Pluimvee
Dagelijkse controle dierenvervoer
Overig
4224
Gegevens vervoersdocument
50
1
1
< 8 uur
Ja
Niet van toepassing / Niet gecontroleerd
Ja
nee
Import
INTRA.DE.2017.0074759
Duitsland
Certificaat
vervoermiddel niet correct
Kleine overtreding
Niet akkoord
Kleine overtreding
Op het certificaat stond het kenteken vermeld
van het trekkend voertuig ipv het kenteken
van de oplegger.

Opmerkingen inspecteur
Mondelinge waarschuwing gegeven

NVWA 810 versie 01-03-2017
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Opmerkingen geïnspecteerde
Kentekens worden vanaf hetkantoor doorgegegeven. Ik weet niet anders dan dat het kenteken van het
trekkend voertuig wordt doorgegeven.

NVWA 810 versie 01-03-2017
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Rapport vervoer vlees, vis en grondstoffen
Vervoerder van vlees
ALGEMEEN
KVK
Naam gecontroleerde
Adres
Postcode
Woonplaats
Naam chauffeur
Kenteken
transportmiddel
Locatie controle

Teamleider
Naam controleur
Naam 2de controleur
Datum controle
Rapportnummer

TOETSINGSASPECT
Waren er afwijkingen mbt de temperatuur?
Betrof het karkassen of verpakt vlees?
Was het verpakte vlees voorzien van
identificatiemerken?
Waren er afwijkingen mbt hygiëne?
Waren er afwijkingen mbt de administratie?
Afdoening controle
Opmerking controleur
Opmerking gecontroleerde

10-10-2013
522/13/0160

BEVINDING
nee
verpakt vlees
ja
nee
nee
akkoord
geen
geen

ONDERTEKENING
Naam ambtenaar NVWA:
Datum:

14-10-2013

Handtekening:

AID 795 Rapport vervoer vlees, vis en grondstoffen

versie 1.0
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Rapport vervoer vlees, vis en grondstoffen
Vervoerder van leeg vervoermiddel / andere goederen
ALGEMEEN
KVK
Naam gecontroleerde
Adres
Postcode
Woonplaats
Naam chauffeur
Kenteken
transportmiddel
Locatie controle

Teamleider
Naam controleur
Naam 2de controleur
Datum controle
Rapportnummer

TOETSINGSASPECT
Bevinding mbt vervoermiddel
Afdoening controle
Opmerking controleur
Opmerking gecontroleerde

01-07-2014
522/14/0186

BEVINDING
vervoer andere goederen
akkoord
vervoert broedeieren
Vervoer geen kuikens maar eieren

ONDERTEKENING
Naam ambtenaar NVWA:
Datum:

03-07-2014

Handtekening:

AID 795 Rapport vervoer vlees, vis en grondstoffen

versie 1.0
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Rapport vervoer vlees, vis en grondstoffen
Vervoerder van vlees
ALGEMEEN
KVK
Naam gecontroleerde
Adres
Postcode
Woonplaats
Naam chauffeur
Kenteken
transportmiddel
Locatie controle

Teamleider
Naam controleur
Naam 2de controleur
Datum controle
Rapportnummer

TOETSINGSASPECT
Waren er afwijkingen mbt de temperatuur?
Betrof het karkassen of verpakt vlees?
Waren de (delen van) karkassen voorzien van
gezondheidsmerken?
Was het verpakte vlees voorzien van
identificatiemerken?
Was er een goede scheiding tussen het ‘naakte‘ vlees
en het verpakte vlees?
Waren er afwijkingen mbt hygiëne?
Waren er afwijkingen mbt de administratie?
Afdoening controle
Opmerking controleur
Opmerking gecontroleerde

10-09-2014
522/14/0236

BEVINDING
nee
beide
ja
ja
ja
nee
nee
akkoord
Op Temperatuur en etikettering wordt
goedgelet.
Vervoer van bevroren eenden en delen
hiervan. Stickering in orde.

ONDERTEKENING
Naam ambtenaar NVWA:
Datum:

10-09-2014

Handtekening:
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Rapport preventie en dierenwelzijn bij
vervoer van dieren
NVWA 810
Algemeen
Afdeling
Teamleider
Inspecteur
2e Inspecteur
Rapportnummer

LN Afd Toezichtuitv Plant
en Natuur

84/14/0186

KVK
Naam houder
Adres
Postcode
Woonplaats

TOETSINGSASPECT
Datum
Tijdstip van controle
Plaats van controle
Locatie
Naam chauffeur
Naam verzorger
Kenteken(s) transportmiddel
Diersoort
Welk project
Aantal vervoerde dieren
Aantal vastgesteld door middel van
Aantal dieren in de steekproef
Is de controle specifiek gepland ivm beeindiging QLL?
Aantal bijlagen bij het rapport
Is er sprake van lang transport (> 12 uur)?
Wat voor transport betreft het?
Nummer gezondheidscertificaat
Is de controle mbt de Regeling dierenvervoer 2007
akkoord?
Is de controle mbt de rij- en rusttijden van de
bestuurders akkoord?
Is de controle akkoord mbt de Regeling voertuigen?
Overige afwijkingen
Afdoening
Opmerking gecontroleerde
Opmerking inspecteur

BEVINDING
04-11-2014
09.30

nvt
Pluimvee
Project vervoer van pluimvee
4000
Gegevens vervoersdocument
100
nee
0
Nee
Binnenlands
nvt
Ja
Niet van toepassing / Niet gecontroleerd
Niet van toepassing / Niet gecontroleerd
Niet van toepassing
Akkoord
geen
Betreft eendentransport van 4000 eenden van
naar
.
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Rapport preventie en dierenwelzijn bij
vervoer van dieren
NVWA 810
Algemeen
Afdeling
Teamleider
Inspecteur
2e Inspecteur
Rapportnummer

LN Afd Toezichtuitv Plant
en Natuur

2000/15/0021

KVK
Naam houder
Adres
Postcode
Woonplaats

TOETSINGSASPECT
Datum
Tijdstip van controle
Plaats van controle
Locatie
Naam chauffeur
Kenteken(s) transportmiddel
Diersoort
Welk project?
Aantal vervoerde dieren
Aantal vastgesteld door middel van
Aantal dieren in de steekproef
Is er sprake van lang transport (>12 uur)?
Is de controle mbt de Regeling houders van dieren
(dierenvervoer) akkoord?
Is de controle mbt de rij- en rusttijden van de
bestuurders akkoord?
Is de controle akkoord mbt de Regeling voertuigen?
Is de controle mbt de regeling handel akkoord?
Wat voor transport betreft het?
Nummer gezondheidscertificaat
Welke herkomst betreft het?
Afdoening
Afdoening niet akkoord
Toelichting overtreding

BEVINDING
21-04-2015
09.00

Pluimvee
Import dieren
4194
Gegevens vervoersdocument
100
Nee
Ja
Niet van toepassing / Niet gecontroleerd
Niet van toepassing / Niet gecontroleerd
ja
Import
Intra.De.2015. 0035102 en 104
Duitsland
Niet akkoord
Waarschuwingsbrief
onjuiste vermelding van vervoermiddel
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Rapport vervoer vlees, vis en grondstoffen
Vervoerder van leeg vervoermiddel / andere goederen
ALGEMEEN
KVK
Naam gecontroleerde
Adres
Postcode
Woonplaats
Naam chauffeur
Kenteken
transportmiddel
Locatie controle

Teamleider
Naam controleur
Naam 2de controleur
Datum controle
Rapportnummer

TOETSINGSASPECT
Bevinding mbt vervoermiddel
Afdoening controle
Opmerking controleur

09-06-2015
2029/15/0039

BEVINDING
leeg vervoermiddel
akkoord
Voertuig was leeg. Was onderweg om
eendeneieren te gaan laden voor de broederij
van
aan de

ONDERTEKENING
Naam ambtenaar NVWA:
Datum:

11-06-2015

Handtekening:
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versie 1.0

