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Voornemen tot besluit omtrent actieve openbaarmaking van controlegegevens van grote
roodvleesslachthuizen en pluimveeslachterijen
Conform het beleid van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), maakt zij
controlegegevens van grote roodvleesslachthuizen en pluimveeslachterijen openbaar.
Besluit
Op grond van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) met inachtneming van
artikel 2 van het Besluit houdende beleidsregels omtrent openbaarmaking van controlegegevens
door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (hierna: beleidsregels) besluit ik tot
openbaarmaking van vier documenten met controlegegevens van grote roodvleesslachthuizen en
pluimveeslachterijen over januari t/m juni 2019, zoals deze bestaan op 6 april 2021, op de website
van de NVWA. Een voorbeeld van hoe deze documenten er uit komen te zien is gepubliceerd op de
website van de NVWA. (www.nvwa.nl/openbaarmaken)
Overwegingen
Het uitgangspunt van de Wob is het publieke belang van een goede en democratische
bestuursvoering.
Met de openbaarmaking van controlegegevens wordt beoogd om de transparantie binnen de
roodvlees- en pluimveeketen te bevorderen en om het vertrouwen van de consument in het
handelen van de overheid te vergroten. Door de gekozen wijze van openbaarmaking kan in één
oogopslag een algemeen beeld worden verkregen van de controlebevindingen bij
roodvleesslachthuizen en pluimveeslachterijen.
Een document dat op basis van de Wob openbaar wordt gemaakt, is openbaar voor iedereen. Bij
de afweging omtrent het uit eigen beweging openbaar maken van een document, waarbij in artikel
10 en 11 van de Wob vermelde belangen zijn betrokken, dient, met het oog op die belangen, een
afgewogen besluitvorming plaats te vinden.
Er is voor gekozen de documenten in lijn met de eerder openbaargemaakte “roodvleesmonitor”
openbaar te maken. Twee documenten bevatten de geaggregeerde informatie over de resultaten
bij respectievelijk de grote roodvleesslachthuizen en pluimveeslachterijen. Twee documenten
bevatten informatie op bedrijfsniveau, wederom uitgesplitst naar de grote roodvleesslachthuizen en
pluimveeslachterijen. Door de resultaten van alle bedrijven in de aangegeven groepen te
publiceren en te kwantificeren naar gewicht van de overtreding, wordt voorkomen dat er sprake
kan zijn van onevenredige bevoor- of benadeling, zoals bedoeld in artikel 10, tweede lid, aanhef en
onder g van de Wob.
Zienswijzen
De zorgvuldigheid vereist dat belanghebbenden eerst in de gelegenheid worden gesteld kennis te
nemen van het besluit tot openbaarmaking, alvorens de gegevens daadwerkelijk openbaar zullen
worden gemaakt. Ondernemers die belanghebbende zijn, zoals bedoeld in artikel 4.8 Algemene
wet bestuursrecht (Awb), wordt de mogelijkheid geboden om gedurende een periode van twee
weken vanaf publicatie van dit voornemen tot besluit zienswijzen in te dienen ten aanzien van dit
voorgenomen besluit.
Alle ondernemers wordt de mogelijkheid geboden om op de website van de NVWA een commentaar
bij de voor hen gepubliceerde informatie te plaatsen, zoals beschreven in artikel 3 tweede lid van
de beleidsregels.
Indienen zienswijzen
Zienswijzen kunnen worden ingediend bij de NVWA onder vermelding van de datum van het
ontwerpbesluit. (De datum van het ontwerpbesluit staat bovenaan deze pagina.)
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Dit kan per brief aan:
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, team Wob
t.a.v. actieve openbaarmaking,
Postbus 43006,
3540 AA Utrecht
of per mail via:
actieveopenbaarmaking@nvwa.nl
Let op: Zienswijzen die buiten de termijn van twee weken worden ingediend, of die niet via de
bovenstaande kanalen worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.
Wijze van openbaarmaking/Publicatie
De informatie wordt openbaar gemaakt op de website van de NVWA.
Artikel 3 eerste lid van de beleidsregels schrijft voor de informatie niet eerder openbaar te maken
dan vier weken na het nemen van het besluit tot openbaarmaking.
Meer informatie over de zienswijzeprocedure en rechtsmiddelen tegen dit ontwerpbesluit staat op
de website van de NVWA. (www.nvwa.nl/openbaarmaken)
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
namens deze,
mr. J.F.L. Roording
Divisiehoofd Juridische Zaken

i.o. mr. A.A. ten Cate Teamleider Openbaarmaking en privacy
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