
Welzijn meldingen 
Dierenmishandeling, dierenverwaarlozing en algemene huisvestings- en verzorgingsnormen 

Inspectiegegevens

Geïnspecteerde 
Adres 
Postcode 
Woonplaats 
BSN 

NVWA Afdeling NVWA HH IH Afd Dier 
Teamleider  
Inspecteur  
Rapportnummer 1888/18/0051 
Datum rapport 16-08-2018

Inspectiebevindingen 

MOS nummer 
Toetsingsvragen Waarneming / bevinding 

Meldingsnummer MOS 732772 

Algemeen 
Toetsingsvragen Waarneming / bevinding 

Inspectie op diersoort paarden 

Inspectiedatum 14-08-2018

Wet dieren (algemene bepalingen) 
Toetsingsvragen Waarneming / bevinding 

Afdoening algemene bepalingen Akkoord 

Wet dieren (ingrepen) 
Toetsingsvragen Waarneming / bevinding 

Afdoening ingrepen Akkoord 

Besluit houders van dieren 
Toetsingsvragen Waarneming / bevinding 

Afdoening huisvesting en verzorging Akkoord 

Afdoening 
Toetsingsvragen Waarneming / bevinding 
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Resultaat Akkoord  

 
 

Opmerkingen 

Opmerking geïnspecteerde 
geen 

Opmerking inspecteur 
5 hengsten zijn gehuisvest in zgn. boxen. 
Alle 5 verkeren in uitstekende conditie, hebben water en voer en de boxen zijn netjes, uitgemest en 
ingestrooid. 
6 merries en twee veulens zijn gehuisvest in oude ligboxenstal waarin met hekken verschillende hokken 
zijn afgezet. dmv rubbermatten zijn in alle hokken dichte vloer/ligplaatsen gemaakt. 
Deze paarden verkeren ook in uitstekende conditie, hebben vers water en voer. De stal is oud en 
rommelig en de hokken "provisorisch" maar  zijn voldoende netjes(uitgemest en gedeeltelijk ingestrooid.) 
Alle paarden zijn rustig en "mak" en tonen geen enkel teken van slechte/ruwe verzorging. 
Tijdens de inspectie was het  ruim 20 graden en zonnig, in de stallen was het klimaat goed en er was 
voldoende luchtdoorstroming/ventilatie, deuren stonden open. 
 

Ondertekening 

16-08-2018 
 
 
Dit document is geautomatiseerd opgemaakt en daarom niet ondertekend. 
 
 
 
Ambtenaar NVWA:  
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Retouradres Postbus 43006 3540 AA  Utrecht 

Divisie Inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA  Utrecht 
www.nvwa.nl 

T 0900-0388 
info@nvwa.nl 

Onze referentie 
152288/116968/22042 

Kopie aan 
n.v.t.

Bijlagen 
0 

Datum:  13 juni 2019 
Betreft:  Herstelbrief 

Geachte heer/mevrouw, 

Uit inspectie van een inspecteur van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
is gebleken dat niet werd voldaan aan onderstaand(e) wettelijke voorschrift(en). 

Locatie: 
 

Bevinding(en): 
Door middel van deze brief bevestig ik u de volgende bevindingen: 

• Paard met chipnummer  heeft aan beide voorpoten
lange hoeve die bekapt moeten worden;

• 5 paarden hebben geen toegang tot een toereikende hoeveelheid water
van passende kwaliteit of op een andere wijze aan zijn behoefte aan
water kan voldoen. De paarden begonnen meteen te dringen toen we ze
water voor houden.

Deze bevindingen zijn in strijd met: 

Artikel overtreding : Artikel 2.1 lid 1 en artikel 2.2 lid 8 van de Wet dieren. 

Omschrijving overtreding : 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 het dier 
te benadelen.  

Artikel overtreding : Artikel 1.7. onder f van het Besluit houders  van dieren, gelet 
op artikel 2.2 van de Wet dieren. 

Omschrijving overtreding : Het niet ervoor zorgen dat paarden toegang  hebben 
tot een toereikende hoeveelheid water van passende kwaliteit of op een andere 
manier in hun  behoefte aan water kunnen voorzien. 

Maatregel(en): 
Met u is afgesproken dat u voor 20 juni 2019 de volgende maatregelen heeft 
genomen: 
• Het paard met chipnummer  aan beide voorpoten de

hoeven laten bekappen;
• Dat alle paarden over een toereikende hoeveelheid water van passende

kwaliteit of op een andere manier in hun behoefte aan water kunnen voorzien.
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Divisie Inspectie 

Datum 
13 juni 2019 

Onze referentie 
152288/116968/22042 

Pagina 2 van 2 

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. 

Voor de hercontrole op de bevindingen genoemd in deze brief wordt in de meeste 
gevallen retributie in rekening gebracht. Voor meer informatie hierover en de 
tarieven kunt u kijken op:  
https://www.nvwa.nl/over-de-nvwa/hoe-de-nvwa-werkt/tarieven-nvwa 

Hoogachtend, 
namens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, 

 
Hoofd afdeling NVWA HH IH Afd Dier 

(Dit document is door een geautomatiseerd systeem gegenereerd. Daarom staat er geen 
handtekening onder) 
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Welzijn dieren algemeen - hercontrole 
Dierenmishandeling, dierenverwaarlozing en algemene huisvestings- en verzorgingsnormen 

Inspectiegegevens

Geïnspecteerde 
Adres 
Postcode 
Woonplaats 
BSN 

NVWA Afdeling NVWA HH IH Afd Dier 
Teamleider  
1e Inspecteur  
2e Inspecteur 
Rapportnummer 187/19/0055 

Inspectiebevindingen 

Aanleiding hercontrole Nav bevindingenbrief / waarschuwing 
Datum hercontrole 10-10-2019
Aanspreekpunt 
Diersoort paarden
Zijn de te nemen maatregelen tijdig opgelost? Ja
Afdoening  Akkoord: nav herstelbrief / waarschuwing

Opmerkingen 

Opmerking inspecteur 
De paarden hadden allemaal de beschikking over een droge en schone ligplaats 

Opmerking geïnspecteerde 
Ik doe mij best. Ik heb de paardenboxen dezelfde dag nog schoongemaakt, 
Ik heb bij de gemeente een rijbak aangevraagd. Deze wil ik bouwen op het grasland dat grenst aan de 
weg. Ik ben een echte paardenliefhebber en ik heb alles voor de paarden over. 
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Welzijn meldingen 
Dierenmishandeling, dierenverwaarlozing en algemene huisvestings- en verzorgingsnormen 

Inspectiegegevens

Geïnspecteerde 
Adres 
Postcode 
Woonplaats 

NVWA Afdeling NVWA HH IH Afd Dier 
Teamleider  
Inspecteur  
Rapportnummer 187/19/0030 
Datum rapport 11-10-2019

Inspectiebevindingen 

Algemeen 
Toetsingsvragen Waarneming / bevinding 

Inspectie op diersoort paarden 

Inspectiedatum 04-06-2019

Hercontrole aangezegd Ja 

Termijn hercontrole Binnen 3 maanden 

Wet dieren (algemene bepalingen) 
Toetsingsvragen Waarneming / bevinding 

Afdoening algemene bepalingen Niet akkoord 

Overtreden artikel Onthouden nodige zorg (art 2.2, lid 8), 
Dierenmishandeling (art 2.1)  

Overtreding bij diersoort paarden 

Wet dieren (ingrepen) 
Toetsingsvragen Waarneming / bevinding 

Afdoening ingrepen Akkoord 

Besluit houders van dieren 
Toetsingsvragen Waarneming / bevinding 

Overtreden artikel Verzorgen van dieren (art 1.7) 

Overtreding bij diersoort paarden 

Afdoening huisvesting en verzorging Niet akkoord 

Afdoening 
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Toetsingsvragen Waarneming / bevinding 
 
Resultaat Niet akkoord  

Sanctionerende interventie Niet van toepassing  

Corrigerende interventie Herstelbrief  

 
 

Opmerkingen 

Opmerking geïnspecteerde 
Ik ben bezig met maken van de waterleiding in de boxen aan te leggen in de loods. Ik geef de paarden 
nu water via de emmer.  
Ik ga de hoefbekapper en de dierenarts bellen om naar het paard te laten bekijken. 
Ik zorg goed voor de paarden, want dat is alles voor mij.  
Ik heb van alles meegemaakt in Texel waar ik vandaan kom. 
Ik ben ook nog af en toe op Texel, maar dan heb ik iemand die voor mij paarden zorgt. 
Eind mei is een paard hierin de sloot beland en is door de dierenarts geeuthanaseerd. Doat heeft mij pijn 
gedaan. Ik was er toen overigens niet bij. 
 

Opmerking inspecteur 
Melding: 
12 paarden zonder water en zonder voer. 
Melder en buurman hebben de paarden vanmorgen water en voer gegeven in goedkeuring van de politie. 
De paarden komen van Texel af. De eigenaar woont daar nog. 
Het is onbekend hoelang de paarden daar staan.  
Gisteren is er een paard dood in de sloot gevonden. 
 
Fysieke controle: 
Paard met chipnummer  heeft aan beide voorpoten lange hoeve die bekapt moeten 
worden. 
5 paarden hebben geen toegang tot een toereikende hoeveelheid water van passende kwaliteit of op een 
andere wijze aan zijn behoefte aan water kan voldoen. De paarden begonnen meteen te dringen toen we 
ze water voor houden. 

Ondertekening 

11-10-2019 
 
 
Dit document is geautomatiseerd opgemaakt en daarom niet ondertekend. 
 
 
 
Ambtenaar NVWA:  
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Retouradres Postbus 43006 3540 AA  Utrecht 

Divisie Inspectie 

Postbus 43006 
3540 AA  Utrecht 
www.nvwa.nl 

T 0900-0388 
info@nvwa.nl 

Onze referentie 
155014/119493/22042 

Kopie aan 

Bijlagen 

Datum:  24 oktober 2019 
Betreft:  Herstelbrief 

Geachte heer/mevrouw, 

Uit inspectie van een inspecteur van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
is gebleken dat niet werd voldaan aan onderstaand(e) wettelijke voorschrift(en). 

Locatie: 
 

Bevinding(en): 
Door middel van deze brief bevestig ik u de volgende bevindingen: 

• Paarden die werden gehouden in de paardenboxen niet over een droge
en schone ligplaats konden beschikken.

Deze bevindingen zijn in strijd met: 

Artikel overtreding : Artikel 2.1 lid 1 en artikel 2.2 lid 8 van de Wet dieren. 
Omschrijving overtreding : 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 het dier 
te benadelen.  

Artikel overtreding: Artikel 1.7. onder d van het Besluit houders  van dieren, 
gelet op artikel 2.2 van de Wet dieren. 
Omschrijving overtreding : De paarden hebben onvoldoende  hygiënische 
omstandigheden, geen schone en droge ligplaats. 

Maatregel(en): 
Met u is afgesproken dat u 12 oktober 2019 de volgende maatregelen heeft 
genomen: 
• Dat alle paarden over een droge en schone ligplaats kunnen beschikken.

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. 
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Divisie Inspectie 

Datum 
24 oktober 2019 

Onze referentie 
155014/119493/22042 

Pagina 2 van 2 

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. 

Voor de hercontrole op de bevindingen genoemd in deze brief wordt in de meeste 
gevallen retributie in rekening gebracht. Voor meer informatie hierover en de 
tarieven kunt u kijken op:  
https://www.nvwa.nl/over-de-nvwa/hoe-de-nvwa-werkt/tarieven-nvwa 

Hoogachtend, 
namens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, 

 
Hoofd afdeling NVWA HH IH Afd Dier 
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Welzijn meldingen 
Dierenmishandeling, dierenverwaarlozing en algemene huisvestings- en verzorgingsnormen 

Inspectiegegevens

Geïnspecteerde 
Adres 
Postcode 
Woonplaats 

NVWA Afdeling NVWA HH IH Afd Dier 
Teamleider  
Inspecteur  
Rapportnummer 187/19/0034 
Datum rapport 11-05-2020

Inspectiebevindingen 

Algemeen 
Toetsingsvragen Waarneming / bevinding 

Inspectie op diersoort paarden 

Inspectiedatum 24-06-2019

Hercontrole aangezegd Nee 

Wet dieren (algemene bepalingen) 
Toetsingsvragen Waarneming / bevinding 

Afdoening algemene bepalingen Niet akkoord 

Overtreden artikel Onthouden nodige zorg (art 2.2, lid 8), 
Dierenmishandeling (art 2.1)  

Overtreding bij diersoort paarden 

Wet dieren (ingrepen) 
Toetsingsvragen Waarneming / bevinding 

Afdoening ingrepen Akkoord 

Besluit houders van dieren 
Toetsingsvragen Waarneming / bevinding 

Afdoening huisvesting en verzorging Niet akkoord 

Overtreden artikel Verzorgen van dieren (art 1.7) 

Overtreding bij diersoort paarden 

Is inspectie uitgevoerd in het kader van extreme 
temperaturen - hitte? 

Nee 
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Afdoening 
Toetsingsvragen Waarneming / bevinding 

 
Resultaat Niet akkoord  

Sanctionerende interventie Niet van toepassing  

Corrigerende interventie Niet van toepassing  

 
 

Opmerkingen 

Opmerking geïnspecteerde 
De waterleiding in de boxen zijn gemaakt, zoals je kunt zien. Ik moet het alleen nog aansluiten Ik geef 
de paarden nu water via de emmer.  
Ik heb de hoefbekapper gebeld, maar die is er nog niet geweest  
Ik zorg goed voor de paarden, want dat is alles voor mij.  
Ik ben afgelopen week nog naar Texel geweest, maar dan heb ik iemand die voor mij paarden zorgt. 
 

Opmerking inspecteur 
Melding: 
paarden staan in afgesloten loods met boxen, geen water beschikbaar. 
 
Fysieke controle: 
De waterleidingen zijn aangelegd in de boxen, maar deden het nog niet. 
Paarden tijdens de fysieke controle laten drinken, maar hadden geen dorst. 
Hetzelfde was als bij de vorige inspectie. 
Herstelbrief is de vorige keer opgemaakt en is er al vooruitgang. 

Ondertekening 

11-05-2020 
 
 
Dit document is geautomatiseerd opgemaakt en daarom niet ondertekend. 
 
 
 
Ambtenaar NVWA:  
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Welzijn meldingen 
Dierenmishandeling, dierenverwaarlozing en algemene huisvestings- en verzorgingsnormen 

Inspectiegegevens

Geïnspecteerde 
Adres 
Postcode 
Woonplaats 
BSN 

NVWA Afdeling NVWA HH IH Afd Dier 
Teamleider  
Inspecteur  
Rapportnummer 187/19/0046 
Datum rapport 22-05-2020

Inspectiebevindingen 

Algemeen 
Toetsingsvragen Waarneming / bevinding 

Inspectie op diersoort paarden 

Inspectiedatum 10-10-2019

Hercontrole aangezegd Ja 

Termijn hercontrole Binnen 1 maand 

Wet dieren (algemene bepalingen) 
Toetsingsvragen Waarneming / bevinding 

Afdoening algemene bepalingen Niet akkoord 

Overtreden artikel Onthouden nodige zorg (art 2.2, lid 8), 
Dierenmishandeling (art 2.1)  

Overtreding bij diersoort paarden 

Wet dieren (ingrepen) 
Toetsingsvragen Waarneming / bevinding 

Afdoening ingrepen Akkoord 

Besluit houders van dieren 
Toetsingsvragen Waarneming / bevinding 

Afdoening huisvesting en verzorging Niet akkoord 

Overtreden artikel Verzorgen van dieren (art 1.7) 

Overtreding bij diersoort paarden 

Is inspectie uitgevoerd in het kader van extreme 
temperaturen - hitte? 

Nee 
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Afdoening 
Toetsingsvragen Waarneming / bevinding 

 
Resultaat Niet akkoord  

Sanctionerende interventie Niet van toepassing  

Corrigerende interventie Herstelbrief  

 
 

Opmerkingen 

Opmerking geïnspecteerde 
Zoals je kunt zien heb ik de tractor met de kar al klaar staan. Ik wilde vandaag de mest uit de 
paardenboxen gaan halen, maar je bent te vroeg hier. 
Ik ga dadelijk aan beginnen. 

Opmerking inspecteur 
Een aantal paarden in de paardenboxen hadden niet de beschikking over een droge en schone ligplaats. 
De tractor met kar stond al klaar voor de mest erin te doen. 
 

Ondertekening 

22-05-2020 
 
 
Dit document is geautomatiseerd opgemaakt en daarom niet ondertekend. 
 
 
 
Ambtenaar NVWA:  
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