
Welzijn varkens
Inspectieresultaten 2017

In Nederland worden jaarlijks de regels voor het houden, huisvesten 
en verzorgen van varkens gecontroleerd. De NVWA voerde in 2017 
welzijnsinspecties uit op bedrijven waar varkens worden gehouden. 
Tijdens deze inspecties worden de voorschriften uit het Besluit 
houders van dieren gecontroleerd. Hierin staan de regels voor het 
houden, huisvesten en verzorgen van varkens. De wettelijke basis 
voor deze inspecties staat in de Wet dieren en het Besluit houders 
van dieren. Deze regels zijn voornamelijk gebaseerd op Europese 
minimumnormen voor de bescherming van landbouwhuisdieren in 
het algemeen en varkens in het bijzonder.

Het project Inspecties welzijn varkens 2017 bestond uit het 
uitvoeren van welzijnsinspecties bij varkensbedrijven met  
verschillende houderijsystemen voor varkens. De adressen, in een 
aantal deelprojecten, zijn select en aselect gekozen. De NVWA  
heeft in 2017 in totaal 350 inspecties van het welzijn van varkens 
uitgevoerd.

Resultaten 

aantal bedrijven 4.300

aantal inspecties (deels select, 
deels aselect)

350

niet akkoord 102

akkoord 248

Toelichting tekortkomingen
De meeste vastgestelde niet-nalevingen in 2017 hebben betrekking 
op vloeren, los materiaal en voldoende ruimte. Het gaat om het 
voorgeschreven dichte gedeelte van de vloer, de maximale spleet-
breedte tussen roosterbalken, het hokverrijkingsmateriaal en de 
minimaal voorgeschreven oppervlakte voor de varkens.  
Daarnaast zijn in 2017 niet-nalevingen geconstateerd die betrekking 
hebben op gebouwen en behuizing, voeder- en waterverstrekking 
en minimumverlichting. Deze betreffen scherpe randen of 
uitsteeksels in de stal, het permanent verstrekken van vers water  
en het verstrekken van een lichtintensiteit van ten minste 40 lux 
gedurende ten minste 8 uur per dag.

Maatregelen
In 2017 zijn 77 rapporten van bevindingen opgemaakt, hieruit 
kunnen bestuursrechtelijke boetes en/of herstelmaatregelen 
volgen. Drie keer is proces-verbaal opgemaakt. Er zijn 37 herstel-
brieven opgemaakt en 21 schriftelijke waarschuwingen. In vier 
gevallen werd de situatie direct hersteld.

Het aantal maatregelen is hoger dan het aantal bedrijven met een 
tekortkoming. Na vaststelling van een tekortkoming kan  
sanctionerend worden opgetreden door het opmaken van een 
rapport van bevindingen of een proces-verbaal. Dit kan leiden tot 
een bestuurlijke boete of een strafrechtelijke afdoening. 

Toelichting
In 2017 heeft de NVWA 350 inspecties uitgevoerd, waarvan 248 als 
akkoord zijn afgedaan. Er zijn één of meerdere niet-nalevingen 
geconstateerd bij 102 inspecties.
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Daarnaast wordt corrigerend opgetreden. Dit heeft tot doel om de 
overtreding te herstellen of niet meer te laten voorkomen. Hiervoor 
wordt een rapport van bevindingen of een herstelbrief / schriftelijke 
waarschuwing opgemaakt.

Naleving van welzijnsregels in varkenshouderij
In 2017 is een aselecte nalevingsmeting gedaan. Van de in 
totaal 350 inspecties zijn 123 inspecties aselect uitgevoerd. 
Op basis van deze aselecte inspecties kan een toezichtbeeld 
worden gegeven. Van de 123 aselect gekozen inspecties 
waren 101 inspecties akkoord en 22 inspecties niet akkoord. 
Dit geeft een toezichtbeeld met een naleving van 82%.

Conclusie
In 2017 heeft de NVWA zowel selecte als aselecte inspecties op  
het welzijn bij varkens uitgevoerd. De meeste geïnspecteerde 
bedrijven leven de regels voor het houden, huisvesten en verzorgen 
van varkens na. Niet-nalevingen hebben vooral betrekking op  
het voorgeschreven dichte gedeelte van de vloer, de maximale 
spleetbreedte tussen roosterbalken, het hokverrijkingsmateriaal  
en de minimaal voorgeschreven oppervlakte voor de varkens.  
Uit de aselecte inspecties blijkt een toezichtbeeld met een naleving 
van 82%.
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