Welzijn Vleeskuikens
Inspectieresultaten 2017

Welzijn
WelzijnVleeskuikens
Vleeskuikens

De voorschriften gaan bijvoorbeeld over het klimaat in de stal,
De welzijnsinspecties bij vleeskuikenhouders zijn gericht op2017
de 2017
Inspectieresultaten
Inspectieresultaten
de kwaliteit van het strooisel, dag- en nachtritme en
naleving van de voorschriften gesteld in het Besluit en de Regeling
administratieve eisen.
houders van dieren en de Richtlijn 2007/43/EG.
De De
welzijnsinspecties
bij bij
vleeskuikenhouders
zijnzijn
gericht
op op
de naleving
vanvan
de voorschriften
gesteld
in het
welzijnsinspecties
vleeskuikenhouders
gericht
de naleving
de voorschriften
gesteld
in het
Besluit
en en
de Regeling
houders
vanvan
dieren
en en
de Richtlijn
2007/43/EG.
De De
voorschriften
gaan
bijvoorbeeld
Besluit
de Regeling
houders
dieren
de Richtlijn
2007/43/EG.
voorschriften
gaan
bijvoorbeeld
over
hethet
klimaat
in de
de de
kwaliteit
vanvan
hethet
strooisel,
dagen en
nachtritme
en en
administratieve
eisen.
over
klimaat
in stal,
de stal,
kwaliteit
strooisel,
dagnachtritme
administratieve
eisen.
Bedrijfsgegevens
2017:
Bedrijfsgegevens
2017:
Bedrijfsgegevens
2017
2.374
2.374
geregistreerde
geregistreerde
stallen
stallen
706
706

Gemiddeld
Gemiddeld
vleeskuikenvleeskuikenaantal
aantal
bedrijven
bedrijven
aangevoerde
aangevoerde
814814
vleeskuikens
vleeskuikens
locaties
locaties
perper
stalstal
perper
ronde:
24.599
ronde:
24.599

Type
welzijnsinspecties
Type
welzijnsinspecties
Type welzijnsinspecties

Er zijn
verschillende
soorten
welzijnsinspecties
op op
Er zijn
verschillende
soorten
welzijnsinspecties
Er zijn verschillende soorten welzijnsinspecties op
vleeskuikenbedrijven:
vleeskuikenbedrijven:
vleeskuikenbedrijven:

Aselect
Aselect

gekeken
of de
de de
veehouder
opgegeven
gekeken
of door
de door
veehouder
opgegeven
• Aselect
– fysieke inspectie
bij willekeurig
geselecteerde
adressen.
stalgegevens
kloppen.
Bijvoorbeeld
de de
stalgegevens
kloppen.
Bijvoorbeeld
• Select – fysieke inspecties bij risicogerichte selectie.
staloppervlakte.
Deze
inspecties
zijnzijn
inclusief
staloppervlakte.
Deze
inspecties
inclusief
• Herinspecties
– fysieke herhaalinspectie
bij bedrijven
waar bij de
eeneen
welzijnsinspectie.
welzijnsinspectie.
eerste inspectie afwijkingen zijn vastgesteld.
• Administratie inspecties – risicogerichte administratieve
AlleAlle
inspecties
worden
onaangekondigd
inspecties
worden
inspecties
met betrekking
tot onaangekondigd
overbezetting in de stal.
uitgevoerd.
uitgevoerd.
• Entreemonitoring – betreft fysieke inspecties bij nieuwe of
verbouwde stallen waarbij wordt gekeken of de door de
veehouder opgegeven stalgegevens kloppen. Bijvoorbeeld de
Resultaten
stalResultaten
oppervlakte. Deze inspecties zijn inclusief een
welzijnsinspectie.
aantal
bedrijven
706706
aantal
bedrijven
aantal
fysieke
welzijnsinspecties
aantal
fysieke
welzijnsinspecties
(selecte,
aselecte
& &
(selecte,
aselecte
Alle
inspecties worden onaangekondigd
entreemonitoringsinspecties
opuitgevoerd.
hethet
entreemonitoringsinspecties
op
bedrijf)
bedrijf)
Resultaten
nietniet
akkoord
– fysieke
inspecties
aantal
bedrijven
akkoord
– fysieke
inspecties
aantal fysieke welzijnsinspecties (selecte, aselecte
akkoord
– fysieke
inspecties
akkoord
– fysieke
inspecties
& entreemonitoringsinspecties op het bedrijf)

Select
Select

aantal
fysieke
herinspecties
niet
akkoord
– fysieke
inspecties
aantal
fysieke
herinspecties
akkoord – fysieke inspecties

Welzijnsinspecties
Welzijnsinspecties
vleeskuikens
vleeskuikens
EntreeEntreemonitoring
monitoring

Herinspecties
Herinspecties

Administratieve
Administratieve
inspecties
inspecties

nietniet
akkoord
– herinspecties
akkoord
– herinspecties

aantal fysieke herinspecties

33 33
706
78
45 45
16
33 16
45
5
5
16

akkoord
herinspecties
akkoord
– herinspecties
niet
akkoord
––herinspecties

115 11

akkoord
– herinspecties
aantal
risicogerichte
administratieve
aantal
risicogerichte
administratieve

11 29
29

inspecties
metmet
betrekking
tot
aantal
risicogerichte
administratieve
inspecties
inspecties
betrekking
tot
met
betrekking
tot overbezetting
in de stal
overbezetting
in de
overbezetting
in stal
de stal
niet akkoord – administratieve inspecties

• Aselect
– fysieke
inspectie
bij bij
willekeurig
• Aselect
– fysieke
inspectie
willekeurig
geselecteerde
adressen.
geselecteerde
adressen.
• Select
– fysieke
inspecties
bij bij
risicogerichte
• Select
– fysieke
inspecties
risicogerichte
selectie.
selectie.
• Herinspecties
– fysieke
herhaalinspectie
bij bij
• Herinspecties
– fysieke
herhaalinspectie
bedrijven
waar
bij bij
de eerste
inspectie
bedrijven
waar
de eerste
inspectie
afwijkingen
zijnzijn
vastgesteld.
afwijkingen
vastgesteld.

78 78

29
17

nietniet
akkoord
– administratieve
akkoord
– administratieve
inspecties
inspecties

17 17

akkoord
– administratieve
inspecties
akkoord
– administratieve
inspecties

12 12

akkoord – administratieve inspecties

12

Toelichting
Toelichting
Welzijn Vleeskuikens Inspectieresultaten 2017 | 1
Op Op
basis
vanvan
de uitgevoerde
inspecties
is geen
basis
de uitgevoerde
inspecties
is geen
conclusie
te
trekken
over
de
naleving
van
de de
conclusie te trekken over de naleving van

Toelichting
Op basis van de uitgevoerde inspecties is geen conclusie te trekken
over de naleving van de sector als geheel. Hiervoor is het nood
zakelijk dat er een statistisch onderbouwde hoeveelheid aselecte
inspecties wordt uitgevoerd. De NVWA werkt echter bij voorkeur
voren komen geïnspecteerd kunnen worden en de
risico gebaseerd. Dit zodat de bedrijven die uit een risicoanalyse
NVWA vooral daar waar nodig inzet pleegt.
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vooral daar waar nodig inzet pleegt.
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De administratieve eisen zijn voornamelijk eisen
die zijn gesteld zodat de toezichthouder op
afstand kan monitoren hoe de dierenwelzijnsomstandigheden in de stal zijn. Om deze reden is
een juiste registratie van gegevens een belangrijk

De administratieve eisen zijn voornamelijk eisen die zijn gesteld
zodat de toezichthouder op afstand kan monitoren hoe de
dierenwelzijns-omstandigheden in de stal zijn. Om deze reden is
een juiste registratie van gegevens een belangrijk onderdeel van de
bewaking van het dierenwelzijn. Zo kan de NVWA of de Rijksdienst
onderdeel van de bewaking van het dierenwelzijn.
voor Ondernemend Nederland administratief monitoren hoe het
Zo kan de NVWA of de Rijksdienst voor
bijvoorbeeld is gesteld met voetzoollaesies bij vleeskuikens of de
Ondernemend Nederland administratief monitoren
bezettingsgraad in de stal.
hoe het bijvoorbeeld is gesteld met voetzoollaesies
bij vleeskuikens of de bezettingsgraad in de stal.
Meer informatie, website NVWA:
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/pluimvee/
Meer informatie, website NVWA:
welzijnseisen-meer-dan-500-vleeskuikens
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/pluimvee/welzijnseisenmeer-dan-500-vleeskuikens
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Vanaf 1 mei 2017 is de waarneming van welzijnsafwijkingen tijdens de Post Mortem (PM) keuring in het slachthuis, die duiden op
ernstige, slechte dierenwelzijns-omstandigheden in de stal, administratief afgehandeld door de toezichthoudende dierenarts
NVWA. Dit is een nieuwe werkwijze.
De waarnemingen tijdens de PM keuringen hebben geleid tot 194 schriftelijke waarschuwingen en 17 bestuurlijke boetes.
Dit is relatief een hoog aantal maatregelen, daarbij moet echter wel in acht genomen worden dat er op jaarbasis ruim 44.000
koppels geslacht worden in Nederland. Dat betekent dat bij ongeveer 0,48% van de koppels een bestuursrechtelijke maatregel is
opgelegd voor een ernstige welzijnsafwijking.
Of deze nieuwe manier van handhaven bij waarnemingen van dierenwelzijnsafwijkingen tijdens de PM keuring, het aantal
afwijkingen doet verminderen, moet via een analyse in 2019 en eventueel de jaren daarna blijken.
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