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Geachte heer/mevrouw,
Bedrijven binnen uw branche houden of vervoeren dieren voor de productie van
vlees, eieren of melk. Zij hebben te maken met de wet- en regelgeving op o.a. het
gebied van diergezondheid, diergeneesmiddelen en dierenwelzijn. In deze brief
informeer ik u over de, met name beleidsmatige, wijzigingen van diverse
specifieke interventiebeleidsregels, evenals de gevolgen hiervan voor uw branche.
Vervolgens wordt de publicatie van het interventiebeleid en de vindplek
weergegeven. Tot slot informeer ik u over de aanstaande informatiebijeenkomst
op 31 januari a.s. over het Algemeen interventiebeleid en de specifieke
interventiebeleidsregels voor uw branche.
Wat betekent een gewijzigd specifiek interventiebeleid voor uw branche?
De regelgeving die dient als uitgangspunt van de diverse specifieke
interventiebeleidsregels op het gebied van diergezondheid, diergeneesmiddelen en
dierenwelzijn is grotendeels gelijk gebleven, maar zijn meer in detail uitgewerkt.
Dat maakt het voor de NVWA mogelijk om maatregelen te nemen die beter
passen bij de aard en de ernst van de overtredingen van afzonderlijke
voorschriften. De belangrijkste wijzigingen voor alle specifieke
interventiebeleidsregels zijn:
• De afwijking van het maximaal op te leggen boetes per inspectie moment is
komen te vervallen. Voortaan zal de regel van het Algemene interventiebeleid
gelden. Voor bijvoorbeeld het domein dierenwelzijn wordt op dit moment nog
voor maximaal drie overtredingen een maatregel opgelegd.
• Overtredingen blijven 3 jaar staan.
• Nieuwe overtredingen binnen deze periode van 3 jaar worden zwaarder
bestraft, omdat deze worden beschouwd als herhaalde overtredingen.
• De hoogte van de boetes zijn geen onderdeel van het interventiebeleid. Deze
zijn door de wetgever bepaald. Ook zijn deze per wetgeving te vinden op onze
website (www.nvwa.nl > Over ons > Hoe werkt de NVWA > Toezicht,
maatregelen en boetes > Bestuurlijke boete). Voor uw branche wordt het zo
duidelijker wat u kunt verwachten van de NVWA.
Publicatie en informatie
De specifieke interventiebeleidsregels op het gebied van diergezondheid,
diergeneesmiddelen en dierenwelzijn zijn in 2019 en 2020 herzien. In de komende
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maanden worden deze vastgesteld en gepubliceerd in de Staatscourant. Vanaf dat
moment treden ze in werking. Tot dat moment zijn de huidige gepubliceerde
specifieke interventiebeleidsregels van kracht.
Blijf op de hoogte van het publicatiemoment van de herziene specifieke
interventiebeleidsregels en alle andere vakmeldingen over veehouderij en
veetransport: abonneer u op de NVWA Vakmelding veehouderij, veetransporten:
www.nvwa.nl > Nieuws en media > Nieuwsbrieven > NVWA - Vakmelding
veehouderij, veetransporten.
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Het herzien specifiek interventiebeleid voor dierenwelzijn bij transport
respectievelijk doden van dieren is al op 1 december jl. gepubliceerd en van
kracht geworden. Deze zijn te vinden op overheid.nl en onze website:
www.nvwa.nl > Over ons > Hoe werkt de NVWA > Toezicht, maatregelen en
boetes > Interventiebeleid
Algemeen en Specifiek interventiebeleid
De NVWA ziet, onder andere, toe op de naleving van de wet- en regelgeving op
het gebied van diergezondheid, diergeneesmiddelen en dierenwelzijn. Het
Algemeen Interventiebeleid beschrijft de methode of de werkwijze waarmee de
NVWA de toe te passen interventie vaststelt, gekoppeld aan de ernst van
overtredingen en aan de risico's die verbonden zijn met het proces en/of het
product waarmee de desbetreffende ondernemer of persoon zich bezighoudt.
Om te bevorderen dat inspecteurs bij gelijke overtredingen van de voorschriften
dezelfde interventies toepassen, is per toezichtdomein een Specifiek
interventiebeleid opgesteld. Dat zijn specifieke uitwerkingen van de regelgeving
op het toezichtdomein, benaderd volgens de uitgangspunten van het Algemeen
interventiebeleid van de NVWA.
Herziening specifiek interventiebeleid
In de volgende alinea’s wordt ingegaan op de wijzigingen van de specifieke
beleidsregels voor de verschillende domeinen. Deze wijzigingen worden tijdens de
informatiebijeenkomst ook weergegeven en toegelicht aan de hand van
voorbeelden.
Dierenwelzijn primair bedrijf
Het beleid is op diverse onderdelen aangepast:
• Een aantal (administratieve) overtredingen zijn één klasse omlaag gegaan.
• Een corrigerende interventie wordt niet meer als eigenstandige maatregel
opgelegd. Deze wordt in vervolg gecombineerd met een sanctionerende
interventie (bestuurlijke boete of strafrecht).
Diergezondheid en dierziekten
Het Specifiek interventiebeleid Diergezondheid en Dierziekten is onderdeel
geworden van het Specifiek interventiebeleid Preventie besmettelijke dierziekten.
Preventie dierziekten
In het herziene interventiebeleid is het aantal interventieregels fors toegenomen.
Voor deze uitbreiding zijn een aantal redenen:
•
De wet- en regelgeving is omvangrijk en gedetailleerd. In het specifiek
interventiebeleid preventie dierziekten kwam dat niet op alle onderdelen tot
uitdrukking. Afzonderlijke voorschriften zijn zoveel mogelijk uitgewerkt in
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•
•

afzonderlijke regels. In een aantal gevallen zijn zelfs de verschillende
manieren waarop een voorschrift overtreden kan worden uitgewerkt tot
verschillende regels. Zo konden de te nemen maatregelen beter in verhouding
worden gebracht met de ernst van de overtreding.
In de afgelopen jaren is de wet- en regelgeving aangevuld met nieuwe
voorschriften. Deze zijn, voor zover de NVWA hier toezicht op houdt,
opgenomen in de nieuwe versie.
Op enkele punten is de classificatie van overtredingen aangepast.
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Identificatie en Registratie (I&R)
Over de invoering van de bestuurlijke boete voor I&R zijn in samenhang met het
specifiek interventiebeleid vorig jaar twee informatiebijeenkomsten georganiseerd.
Daarom wordt in deze brief niet meer op dit specifiek interventiebeleid ingegaan.
Diergeneesmiddelen
Interventieregels die normen bevatten zijn zoveel mogelijk uitgesplitst. Dat heeft
niet geleid tot andere indeling in overtredingsklassen, maar wel tot
verduidelijking.
Informatiebijeenkomst 31 januari 2020
Ik kan mij voorstellen dat u vragen heeft over de aanpassingen van de hierboven
genoemde interventiebeleidsregels. Daarom organiseren we voor u een
informatiebijeenkomst. Hiervoor heeft u reeds een uitnodiging ontvangen. Heeft u
deze niet ontvangen en bent u wél geïnteresseerd, neem dan contact met ons op
via secretariaatRE@nvwa.nl.
Wat kunt u op 31 januari verwachten?
Tijdens de informatiebijeenkomst wordt plenair het Algemeen interventiebeleid
toegelicht. Hierbij wordt de achtergrond en de opbouw weergegeven, waarbij
diverse definities worden toegelicht. Vervolgens wordt ingegaan op de
verschillende, nog niet gepubliceerde, specifieke interventiebeleidsregels aan de
hand van voorbeelden. De nog niet gepubliceerde specifieke interventiebeleidsregels kunnen ter plaatse worden ingezien. De belangrijkste wijzigingen, zoals die
in deze brief ook zijn weergegeven worden toegelicht aan de hand van
voorbeelden. Tot slot bieden we de mogelijkheid om tijdens de
informatiebijeenkomst vragen te stellen over alle in de brief benoemde specifieke
interventiebeleidsregels.
Heeft u vragen, laat het ons alvast weten
Heeft u op dit moment al vragen die u tijdens de bijeenkomst wilt stellen? Dan
ontvangen we die graag vooraf, zodat deze voorbereid kunnen worden. Vragen
kunnen worden gestuurd aan: secretariaatRE@nvwa.nl.
Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met het
secretariaat van de afdeling: secretariaatRE@nvwa.nl.
Met vriendelijke groet,

drs. P.F. de Klerk
Chief Veterinary Inspector
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