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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) besluit ik tot 
openbaarmaking van vier documenten met controlegegevens van grote roodvleesslachthuizen en 

pluimveeslachterijen, zoals deze bestaan op 29 oktober 2018, 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 “naleefmonitor” 

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), is de mogelijkheid geboden om gedurende een periode van twee weken 

vanaf publicatie van het voornemen tot besluit zienswijzen in te dienen ten aanzien van het 
voorgenomen besluit. 
 
Van de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen is door 9 belanghebbenden gebruik gemaakt. De 
zienswijzen en in hoeverre deze hebben meegewogen in mijn besluit zijn als bijlage 1 bij dit besluit 
bijgevoegd.  
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Wijze van openbaarmaking/Publicatie 
De informatie wordt openbaar gemaakt op de website van de NVWA. 
 
De informatie zal niet eerder openbaar worden gemaakt dan vier weken na het nemen van dit 
besluit tot openbaarmaking.  

 

Meer informatie over de zienswijzeprocedure en rechtsmiddelen tegen dit besluit  staat op de 

website van de NVWA. (www.nvwa.nl/openbaarmaken) 
 

Hoogachtend, 

 

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 
 
Bezwaar 
Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze 
beschikking een bezwaarschrift indienen. 

Let op: doe dit op tijd, anders kan uw bezwaar niet behandeld worden. 

 
Bij voorkeur kunt u uw bezwaarschrift via de e-mail verzenden naar 
nvwabezwaarenberoep@nvwa.nl. Uw bezwaarschrift kunt u eventueel ook per post verzenden 
naar: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, divisie Juridische Zaken,  team Bezwaar 
en Beroep, Postbus 43006, 3540 AA Utrecht. 
 
Noem in het bezwaarschrift: 

•          uw naam en adres; 
•          de datum; 
•          het kenmerk, zaaknummer van deze brief (deze gegevens vindt u in de rechterkantlijn); 
•          geef aan waarom u het niet eens bent met de beslissing. 
 
Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen, van een datum te voorzien en een kopie van 

deze beschikking mee te sturen.  
 
Als u uw bezwaarschrift in een vreemde taal stelt en een vertaling voor een goede behandeling van 

het bezwaar nodig is, dient u zelf voor een vertaling van het bezwaarschrift te zorgen. 
 
Naast het bezwaarschrift kunt u de bestuursrechter verzoeken een voorlopige voorziening te 
treffen ter schorsing van het onderhavige besluit. Doet u dit niet, dan zullen de gegevens na 

verloop van de termijn van vier weken na deze publicatie op de website van de NVWA openbaar 
worden gemaakt. 
 
Heeft u vragen, kijk dan op www.nvwa.nl\bezwaarenberoep 
  

mailto:nvwabezwaarenberoep@nvwa.nl
http://www.nvwa.nl/bezwaarenberoep
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Bijlage 1: zienswijzen 
 

1. Eén belanghebbende geeft aan dat hij niet op tijd op de hoogte zijn gesteld van de 
bevindingen die ten grondslag liggen aan de openbaar te maken informatie, waardoor hij 
niet de kans en de tijd heeft gehad om de juistheid van de openbaar te maken gegevens te 
controleren. Hierdoor is er kans op onevenredige benadeling, zoals bedoeld in artikel 10, 

tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob. 
 
Hoewel de betreffende belanghebbende deze gegevens op 29 oktober 2018 toegestuurd 
heeft gekregen, is hij op dagelijkse basis op de hoogte gesteld van de bevindingen van de 
NVWA die ten grondslag liggen aan deze openbaarmaking. Hij had dus welzeker op de 

hoogte kunnen zijn van deze gegevens.  
Daarnaast was dit traject van openbaarmaking al eerder dan 29 oktober 2018 bekend bij 

de belanghebbende. Hij heeft dus alle kans gehad om de juistheid van de gegevens te 
verifiëren en de NVWA aan te spreken over mogelijke onjuistheden.  
Ook kan het niet zo zijn dat gegevens waarvan een belanghebbende de juistheid niet kan 
verifiëren per definitie onjuist zijn en onevenredig benadelend. Dit argument kan 
openbaarmaking dan ook niet in de weg staan. 
 

2. 7 belanghebbenden geven aan dat het voor hen lastig is om de informatie die nu openbaar 

wordt gemaakt te koppelen aan specifieke situaties, omdat de omschrijvingen in de 
brongegevens te summier zijn. 
 
Ook voor deze belanghebbenden geldt dat dit traject van openbaarmaking al eerder dan 29 
oktober 2018 bij hen bekend was en dat zij periodiek op de hoogte zijn gehouden van de 
bevindingen. Zij hebben dus alle kans gehad om al eerder de juistheid van de gegevens te 

verifiëren en de NVWA aan te spreken over mogelijke onjuistheden of onduidelijkheden. 
Daarnaast kan het ook in dit geval niet zo zijn dat gegevens waarvan een belanghebbende 
de juistheid niet kan verifiëren per definitie onjuist zijn en onevenredig benadelend. Dit 

argument kan openbaarmaking dan ook niet in de weg staan. 
 

3. 6 belanghebbenden geven aan in artikel 6 van het Besluit houdende beleidsregels omtrent 
openbaarmaking van controlegegevens door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

(hierna: beleidsregels) wordt aangegeven dat uitsluitend de resultaten van de drie meest 
recente inspecties openbaar worden gemaakt. Aangezien de gegevens uit deze 
naleefmonitor veel meer inspecties omvatten, zou dit niet overeenkomen met hetgeen in 
de beleidsregels is voorgeschreven en dus niet mogen plaatsvinden. 
 
Omdat er sprake is van permanent toezicht bij de openbaar te maken bedrijven en dit zou 
leiden tot één doorlopende inspectie, is de term “inspectie” in dit traject gedefinieerd als 

een combinatie van alle controlemomenten over een periode van een half jaar. Van deze 
halfjaarlijkse periodes worden er niet meer dan de meest recente drie op de website 
gepubliceerd. 
Tevens geldt dat de beleidsregels zeer specifiek aangeven bij de openbaarmaking van 
welke gegevens zij van toepassing zijn. De aan deze openbaarmaking onderhavige 
gegevens vallen daar überhaupt al niet onder. Hierdoor wordt niet naar de beleidsregels, 

maar uitsluitend naar artikel 8 van de Wob gekeken en hierin staat een dergelijk vereiste 
niet. Ook deze bedenkingen kunnen niet aan openbaarmaking in de weg staan.  
 

4. 6 belanghebbenden hebben aangegeven dat verschillende gegevens die ten grondslag 
liggen aan de openbaar te maken informatie niet kloppen. Zij hebben een opsomming 
bijgevoegd van op welke punten zij meenden dat deze gegevens niet kloppen.  
 

Deze indicaties zijn nagegaan en voor zover deze inderdaad klopten, zijn ze gecorrigeerd. 
De belanghebbenden zullen in de periode van uitgestelde openbaarmaking op de hoogte 
worden gesteld van hoe hun gegevens nu gepubliceerd zullen worden. Tevens zal op de 
dag van de publicatie van dit besluit aan de betreffende belanghebbenden een overzicht 
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worden toegestuurd waarin wordt aangegeven hoe elke specifieke situatie die zij zelf 
hebben aangegeven is beoordeeld.  
 

5. 6 belanghebbenden geven aan dat er (voor derden) door het gebrek aan context  niet valt 
na te gaan hoe ernstig overtredingen zijn en of deze bevindingen correct zijn. Marginale 
overtredingen zouden even zwaar worden meegerekend in het nalevingspercentage als 

zware overtredingen. Hierdoor zou een scheef en onevenredig benadelend beeld ontstaan 
bij openbaarmaking van deze gegevens. Marginale overtredingen zouden volgens deze 
belanghebbenden bovendien niet mee moeten worden gerekend. 
 
Hoewel in het nalevingspercentage inderdaad elke overtreding gelijk wordt gewogen, staat 

in de kolom erachter aangegeven hoeveel van welk soort overtredingen aan dat percentage 
ten grondslag ligt. Ook wordt hierin onderscheid gemaakt tussen overtredingen die in 

rechte vaststaan en overtredingen waarvoor dit (nog) niet geldt. Er wordt zelfs aangegeven 
op basis van hoeveel inspecties deze gegevens zijn verzameld. Er kan dus geen sprake zijn 
van een scheef of ongenuanceerd beeld van de bevindingen. 
Ook het argument dat marginale overtredingen niet zouden moeten worden meegerekend 
snijdt geen hout. Ook marginale overtredingen zijn overtredingen en kunnen derhalve 
worden meegenomen bij het geven van een nalevingsbeeld. Deze bedenkingen kunnen dan 
ook niet aan openbaarmaking in de weg staan. 

 
6. 2 belanghebbenden geven aan dat het niet duidelijk is of er uniforme richtlijnen bestaan op 

grond waarvan inspecteurs overtredingen constateren en hoe de uniforme objectieve 
toepassing hiervan wordt geborgd. Hierdoor zou er mogelijk geen landelijke uniformiteit 
bestaan in de bevindingen en zouden deze niet vergelijkbaar zijn. Dit zou leiden tot het 
risico op onevenredige bevoor- of benadeling, zoals bedoeld in artikel 10, tweede lid, 

aanhef en onder g, van de Wob. 
 
De NVWA hanteert een algemeen en een specifiek interventiebeleid. Hierin staat 

aangegeven hoe er moet worden gehandhaafd en waarop. Alle inspecteurs van de NVWA 
dienen zich aan dit beleid te houden. Er bestaan dus wel uniforme richtlijnen op grond 
waarvan geïnspecteerd wordt. De bevindingen zijn dus onderling vergelijkbaar, zonder dat 
er onevenredige bevoor- of benadeling zal ontstaan. Deze bedenkingen kunnen dan ook 

niet aan openbaarmaking in de weg staan. 
 

7. 3 belanghebbenden geven aan dat het onevenredig benadelend is, gegevens te publiceren 
die nog niet in rechte vaststaan. 
 
Hoewel sommige bevindingen nog niet in rechte vast staan, hoeft openbaarmaking hiervan 
niet te leiden tot onevenredige benadeling. Door aan te geven dat deze documenten nog 

niet in rechte vaststaan wordt voorkomen dat er een onevenredig benadelend, of 
bevoordelend beeld ontstaat van het bedrijf, zoals bedoeld in artikel 10, tweede lid, aanhef 
en onder g van de Wob.  
 

8. 2 belanghebbenden geven aan dat in het kader actieve openbaarmaking van de NVWA 
staat aangegeven dat alleen sanctiebesluiten en overige informatie over bestuurlijke 

sancties alleen openbaar gemaakt mogen worden, indien dit verplicht is op grond van de 
Gezondheidswet. 
 
In het door de belanghebbenden aangehaalde kader staat ook aangegeven dat dit een 
informatief document is, waar, gemotiveerd van mag worden afgeweken en waaraan geen 
rechten kunnen worden ontleend.  
Daarnaast worden bij deze openbaarmaking geen gegevens over bestuurlijke sancties 

openbaar gemaakt. Uitsluitend gegevens over bevindingen. 
 

9. 2 belanghebbenden geven aan dat op basis van het hiervoor genoemde kaderdocument 
uitsluitend gegevens mogen worden gepubliceerd die een actueel beeld geven van de staat 
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van de naleving van bedrijven. Deze belanghebbenden achten dat in casu niet het geval. 
 
De onderliggende gegevens betreffende gegevens van de meest recente afgelopen periode 
van een half jaar (januari t/m juni 2018). Hiermee wordt dus beantwoordt aan het vereiste 
uit het kader. 
  

10. 2 belanghebbenden geven aan dat niet duidelijk is hoe deze openbaarmaking de door de 
NVWA beoogde doelen van actieve openbaarmaking bewerkstelligt. 
 
Hoe deze doelen worden bewerkstelligd is op meerdere plaatsen in de contextinformatie op 
de website van de NVWA te lezen.  

 
11. 6 belanghebbenden geven aan dat kleinere overtredingen niet aanvechtbaar zijn, terwijl 

deze wel in de openbaarmaking worden meegenomen.  
 
Voor zover de belanghebbenden in hun ogen betwistbare kleinere overtredingen in hun 
gegevens hebben geconstateerd, hebben zij de mogelijkheid gekregen dit aan de NVWA 
aan te geven, waarna deze situaties opnieuw zijn beoordeeld met het oog op 
openbaarmaking. Zoals reeds onder punt 4 van deze bijlage is vermeld worden zij op de 
hoogte gebracht van de herbeoordeling. Er bestaat dus een mogelijkheid om te voorkomen 

dat “onterechte” overtredingen mee worden genomen in de feitelijke openbaarmaking.  
 

12. Eén belanghebbende geeft aan dat het openbaar maken van de sector slachthuizen met 
permanent toezicht, terwijl andere voedselverwerkende sectoren niet openbaar worden 
gemaakt, onevenredig benadelend is, zoals bedoeld in artikel 10, tweede lid, aanhef en 
onder g, van de Wob. 

 
De NVWA maakt op dit moment al van meerdere sectoren, ook voedselverwerkende, de 
inspectiegegevens openbaar, zoals visverwerkende bedrijven en horeca. Deze redenering 

gaat dan ook mank en kan niet in de weg staan aan openbaarmaking. 
 

13. Eén belanghebbende geeft aan dat de actieve openbaarmaking moet worden aangemerkt 
als een nieuwe controlesystematiek en dat deze volgens wetenschappelijke protocollen 

dient te zijn ontwikkeld, daar deze anders niet toegepast mag worden. 
 
Het traject van actieve openbaarmaking betreft geen controlesystematiek, maar een 
wettelijke informatieplicht op grond van artikel 8, eerste lid van de Wob. Hier zijn geen 
vereiste van wetenschappelijke protocollen aan verbonden, maar uitsluitend juridische 
waarborgen. 
 

 


