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VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST MET VRAGEN
De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit belast
met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet (deel LNV),
heeft de eer als volgt verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van
vragen
De voorzitter van de commissie,
Kuiken
De adjunct-griffier van de commissie,
De Leau
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Nr

Vraag

1

Op welke manier en/of met welke financiële bijdrage(n) is vanuit
het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de
Onderzoeksagenda Varkenshouderij ondersteund?
Van wanneer tot wanneer loopt de Onderzoeksagenda
Varkenshouderij?
Wat zijn of waren de concrete, afrekenbare doelstellingen van de
Onderzoeksagenda Varkenshouderij?
Wat zijn tot nu toe de concrete resultaten van de Onderzoeksagenda Varkenshouderij?
Hoe wordt gemeten of anderszins gecontroleerd of de doelen van
de Onderzoeksagenda Varkenshouderij worden behaald?
Kunt u bevestigen dat uw ministerie het programma bigvitaliteit
vier jaar lang (voor de jaren 2017–2020) met een bedrag van
€ 80.000 per jaar heeft gesubsidieerd?
Wat zijn of waren de concrete, afrekenbare doelstellingen van het
programma bigvitaliteit?
Wat zijn tot nu toe de concrete resultaten van het programma
bigvitaliteit?
Hoe wordt gemeten of anderszins gecontroleerd of de doelen van
het programma bigvitaliteit zijn of worden behaald?
Kunt u bevestigen dat uw ministerie financieel bijdraagt aan de
ontwikkeling van een Gezondheidsladder voor de varkenshouderij?
Indien uw ministerie financieel bijdraagt aan de ontwikkeling van
een Gezondheidsladder voor de varkenshouderij, wat is de totale
hoogte van de financiële bijdrage?
Van wanneer tot wanneer loopt de Gezondheidsladder voor de
varkenshouderij?
Wat zijn of waren de concrete, afrekenbare doelstellingen van de
Gezondheidsladder voor de varkenshouderij?
Wat zijn tot nu toe de concrete resultaten van de Gezondheidsladder voor de varkenshouderij?
Hoe wordt gemeten of anderszins gecontroleerd of de doelen van
de Gezondheidsladder voor de varkenshouderij worden behaald?
Op welke manier en/of met welke financiële bijdrage(n) is vanuit
het Ministerie van LNV het sectorplan Vitaal Kalf ondersteund?
Van wanneer tot wanneer loopt het sectorplan Vitaal Kalf?
Wat zijn of waren de concrete, afrekenbare doelstellingen van het
sectorplan Vitaal Kalf?
Wat zijn tot nu toe de concrete resultaten van het sectorplan Vitaal
Kalf?
Hoe wordt gemeten of anderszins gecontroleerd of de doelen van
het sectorplan Vitaal Kalf zijn of worden behaald?
Op welke manier en/of met welke financiële bijdrage(n) is vanuit
het Ministerie van LNV het Actieplan brandveilige stallen
ondersteund?
Wat zijn de concrete, afrekenbare doelstellingen van het Actieplan
brandveilige stallen?
Wat zijn tot nu toe de concrete resultaten van het Actieplan
brandveilige stallen?
Hoe wordt gemeten of anderszins gecontroleerd of de doelen van
het Actieplan brandveilige stallen zullen worden behaald?
Op welke manier en/of met welke financiële bijdrage(n) is vanuit
het Ministerie van LNV het Plan van aanpak welzijn geitenbokjes
ondersteund?
Van wanneer tot wanneer loopt het Plan van aanpak welzijn
geitenbokjes?
Wat zijn of waren de concrete doelstellingen van het Plan van
aanpak welzijn geitenbokjes?
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Wat zijn tot nu toe de concrete resultaten van het Plan van aanpak
welzijn geitenbokjes?
Hoe wordt gemeten of anderszins gecontroleerd of de doelen van
het Plan van aanpak welzijn geitenbokjes zijn of worden behaald?
Op welke manier en/of met welke financiële bijdrage(n) wordt
vanuit het Ministerie van LNV het Plan van aanpak konijnenfokkerij
ondersteund?
Van wanneer tot wanneer loopt het Plan van aanpak konijnenfokkerij?
Wat zijn de concrete, afrekenbare doelstellingen van het Plan van
aanpak konijnenfokkerij?
Wat zijn tot nu toe de concrete resultaten van het Plan van aanpak
konijnenfokkerij?
Hoe wordt gemeten of anderszins gecontroleerd of de doelen van
het Plan van aanpak konijnenfokkerij zijn of worden behaald?
Kunt u een uiteenzetting geven van de nationale historie van beleid
op het gebied van eiwittransitie, inclusief Kamerstuknummers?
Kunt u een uiteenzetting geven van de Europese historie van
beleid op het gebied van eiwittransitie, inclusief nummer
beleidsstuk?
Welke doelstellingen zijn er in het verleden en heden geformuleerd
op het gebied van de eiwittransitie?
Welke Europese doelstellingen zijn er in het verleden en heden
geformuleerd op het gebied van de eiwittransitie?
Welke Europese en nationale onderzoeken er momenteel lopen er
ten behoeve van de eiwittransitie?
Welke Europese stakeholders zijn momenteel betrokken bij het
opstellen van het Europese beleid rondom de eiwittransitie?
Welke nationale stakeholders zijn momenteel betrokken bij het
opstellen van het nationale beleid rondom de eiwittransitie?
Kunt u aangeven welke provincies er bezig zijn met het opstellen
van beleid rondom de eiwittransitie en waar dit beleid op gericht
is?
Welke risico’s en kansen neemt u waar ten aanzien van het beleid
rondom de eiwittransitie?
Kunt u een uiteenzetting geven van de overheidsgelden die in het
verleden en heden begroot zijn ten behoeve van de eiwittransitie
en met welk doel?
Hoeveel eendagskuikens zijn er geëxporteerd in 2018?
Met welk doel zijn de in 2018 geëxporteerde eendagskuikens
geëxporteerd (om te worden gehouden als leghen of in een fok- en
vermeerderingsbedrijf voor leghennen of vleeskuikens)?
Naar welke landen zijn de in 2018 geëxporteerde eendagskuikens
geëxporteerd?
In hoeveel vluchten zijn de in 2018 geëxporteerde eendagskuikens
vervoerd?
Hoeveel vleeskippen zijn er geboren in 2018?
Hoeveel vleeskuikens zijn er vroegtijdig gestorven in de stal in
2018?
Hoeveel van de vroegtijdig in de stal in 2018 gestorven vleeskuikens werden er gehouden in de hoogste bezetting van 42 kilo,
ofwel zo’n twintig kippen per vierkante meter?
Hoeveel legkippen zijn er geboren in 2018?
Hoeveel legkippen zijn er vroegtijdig gestorven in de stal in 2018?
Hoeveel eenden zijn er in 2018 geboren in de eendenhouderij?
Hoeveel eenden zijn er vroegtijdig in de stal gestorven in 2018?
Hoeveel konijnen zijn er in 2018 geboren in de konijnenhouderij?
Hoeveel konijnen zijn er in 2018 vroegtijdig gestorven in de
konijnenhouderij?
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Indien de gegevens over het aantal in 2018 geboren konijnen in de
konijnenhouderij niet bekend zijn: waarom worden deze cijfers niet
geregistreerd?
Indien de gegevens over het aantal in 2018 vroegtijdig gestorven
konijnen in de konijnenhouderij niet bekend zijn: waarom worden
deze cijfers niet geregistreerd?
Hoe vaak vinden er controles plaats op dieraantallen in de
veehouderij?
Wie voert de controles op dieraantallen in de veehouderij uit?
Hoeveel controles op dieraantallen in de veehouderij hebben er
plaatsgevonden in 2018?
In welke sectoren van de veehouderij hebben controles op
dieraantallen plaatsgevonden in 2018?
Bij hoeveel bedrijven in de veehouderij zijn er controles uitgevoerd
op dieraantallen in 2018?
Wat waren de bevindingen van de uitgevoerde controles op
dieraantallen in de veehouderij in 2018?
Op welke wijze worden de controles op dieraantallen in de
veehouderij uitgevoerd?
Wordt bij de controles op dieraantallen in de veehouderij uitsluitend de administratie van de veehouder gecontroleerd of worden
er ook tellingen uitgevoerd?
Aan welke specifieke emissiearme investeringen in stallen en
technieken in de varkens- (€ 40 miljoen), pluimvee- (€ 15 miljoen)
en melkgeitenhouderij (€ 5 miljoen) om de emissie van stank,
fijnstof, endotoxinen, ammoniak en methaan tegen te gaan, wordt
de € 60 miljoen uit het budget Hoofdlijnenakkoord warme
sanering varkenshouderij besteed, hoe verhouden deze technieken
zich tot al bestaande technieken om stallen emissiearmer te maken
en wat zijn hierbij de concrete voorwaarden of doelstellingen?
Betekent het definitief doorhalen van de opgekochte rechten, zoals
vastgelegd in het Hoofdlijnenakkoord warme sanering varkenshouderij, een evenredige verlaging van het landelijk fosfaatplafond?
Indien het definitief doorhalen van de opgekochte rechten, zoals
vastgelegd in het Hoofdlijnenakkoord warme sanering varkenshouderij, niet een evenredige verlaging van het landelijk fosfaatplafond betekent, aan welke sector wordt de vrijkomende fosfaatruimte toegekend?
Hoeveel fte zijn binnen het ministerie als tijdelijke kracht belast met
het mestdossier en hoeveel fte zijn binnen de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO) belast met het mestdossier?
Klopt het dat op het kerndepartement van LNV veertien van de 450
fte werken op het thema dierenwelzijn/dierenrechten, zijnde 3,1%?
Hoeveel van de veertien fte die op het kerndepartement LNV aan
dierenwelzijn/dierenrechten werkzaam zijn, werken er op dierenwelzijn en hoeveel werken er op dierenrechten?
Wat is uw definitie van dierenwelzijn en wat is uw definitie van
dierenrechten?
Hoeveel geld is er in 2018 besteed aan het instrument «herstelmaatregelen» in het Programma Aanpak Stikstof (PAS)?
Kunt u een overzicht geven van de biggensterfte vanaf het jaar
2009 t/m 2018, met daarin de definitie van biggensterfte (in- of
exclusief doodgeboren biggen), de sterfte in aantallen, de sterfte in
percentages en de bronnen van de cijfers?
Wanneer stuurt u de Kamer uw Plan van aanpak biggensterfte,
zoals verzocht in de motie van het lid De Groot (Kamerstuk 28 286,
nr. 1025)?
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Kunt u bevestigen dat één van de acties van de Stuurgroep
Bigvitaliteit uit het eerste Plan van aanpak biggensterfte (november
2009) was om jaarlijks de sterftecijfers te monitoren en breed te
communiceren?
Kunt u bevestigen dat de Stuurgroep Bigvitaliteit al vrij snel de
sterftecijfers op https://www.vitalevarkens.nl niet meer actualiseerde en op een gegeven moment de sterftecijfers helemaal
verwijderd heeft?
Heeft de Stuurgroep Bigvitaliteit wel jaarlijks gerapporteerd over
de sterftecijfers biggen en deze aan het ministerie gestuurd?
Indien de Stuurgroep Bigvitaliteit wel jaarlijks heeft gerapporteerd
over de sterftecijfers biggen en deze aan het ministerie gestuurd,
kunt u deze rapportages aan de Kamer sturen?
Hoeveel voortgangsrapportages zijn er verschenen naar aanleiding
van het eerste Plan van aanpak biggensterfte?
Kunt u bevestigen dat er vijf voortgangsrapportages zouden
moeten zijn verschenen naar aanleiding van het eerste Plan van
aanpak biggensterfte?
Op welke manier en/of met welke financiële bijdrage(n) is vanuit
het Ministerie van LNV sinds 2009 bijgedragen aan onderzoek,
overleg, programma’s, symposia en dergelijke om te komen tot
een einde aan het couperen van biggenstaartjes?
Wat zijn uw concrete, afrekenbare doelstellingen op het gebied van
het beëindigen van het couperen van biggenstaartjes?
Wat zijn tot nu toe de concrete resultaten van de maatregelen die u
heeft genomen op het gebied van het beëindigen van het couperen
van biggenstaartjes?
Hoe wordt gemeten of anderszins gecontroleerd of er minder
biggenstaartjes worden gecoupeerd en wie is hier voor
verantwoordelijk?
Kunt u de 5.903.679 varkens die in 2017 vroegtijdig zijn gestorven
(zoals vermeld in de RVO-rapportage Dierregistraties) onderverdelen naar: doodgeboren biggen, biggetjes bij de zeug, gespeende
biggen, vleesvarkens, kraamzeugen, overige zeugen, fokberen?
Hoeveel varkens zijn er in 2018 vroegtijdig gestorven, onderverdeeld naar: doodgeboren biggen, biggetjes bij de zeug, gespeende
biggen, vleesvarkens, kraamzeugen, overige zeugen, fokberen?
Kunt u de resultaten van het onderzoek dat is uitgevoerd naar
aanleiding van de in 2015 aangenomen motie van de leden Thieme
en Van Dekken (Kamerstuk 34 300 XIII, nr. 151) naar de Kamer
sturen?
Kunt u uiteenzetten wat de nieuwe Best Beschikbare Technieken
(BBT)-conclusies van de Europese Commissie voor IPPC-bedrijven
concreet betekenen voor houderijsystemen van varkens en kippen?
(www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=212982)
Op welke termijn verwacht u dat de snavelbehandeling bij
kalkoenen wordt beëindigd en waar hangt deze einddatum vanaf?
Heeft de Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende
Industrie (NEPLUVI) inmiddels haar sectorprotocol aangepast aan
het hitteprotocol voor transport tijdens extreme temperaturen?
Welke vijf grote pluimveeslachterijen gebruiken nog het waterbad
als bedwelmingsmethode?
Hoeveel middelgrote en kleine pluimveeslachterijen gebruiken nog
het waterbad als bedwelmingsmethode?
Hoeveel kippen, onderverdeeld naar vleeskuikens en leghennen,
en hoeveel eenden zijn in 2018 geslacht met het elektrisch
waterbad als bedwelmingsmethode?
Hoeveel inspecties zijn er in 2018 uitgevoerd bij pluimveeslachterijen die de waterbadmethode gebruiken?
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Hoeveel inspectierondes zijn er in 2018 uitgevoerd bij pluimveeslachterijen die de waterbadmethode gebruiken?
Waren de inspecties bij pluimveeslachterijen op de waterbadbedwelming aangekondigd?
Hoeveel inspecties op de waterbadbedwelming hebben er in 2015,
2016, 2017 en 2018 plaatsgevonden met behulp van de zogenaamde «meetkip»?
Wat waren de nalevingspercentages op het gebied van bedwelming bij pluimveeslachterijen die nog de waterbadmethoden
gebruiken als bedwelmingsmethode, per slachterij?
Welke sancties heeft u opgelegd bij het niet correct uitvoeren van
de waterbadbedwelming?
Bent u in gesprek met de slachterijen die nog gebruik maken van
de waterbadbedwelming, met als doel dit te beëindigen?
Maakt de pluimveeslachterij te Beringe gebruik van de
waterbadbedwelming?
Wat is de reden dat de eendenslachterij te Ermelo nog niet is
overgestapt op gasbedwelming?
Voor hoeveel melkveehouders is vrijstelling verleend op het
verbod voor vriesbranden dat per 1 januari 2019 geldt en wat is de
reden voor deze vrijstelling?
Hoeveel kalfjes staan er nog op vloeren zonder rubberen matten,
hoeveel kalverbedrijven betreft dat en welk percentage van de
kalverbedrijven is dat?
Hoe controleert u of de private keten-kwaliteitszorgsysteem van de
Nederlandse Geitenzuivel Organisatie (NGZO) zichzelf goed
controleert op de in het systeem verplicht gestelde pijnbestrijding
bij het onthoornen van geiten?
Waar is de € 2.155.000 die in 2018 is besteed in het kader van de
Investeringsregeling duurzame stallen, concreet aan uitgegeven?
Hoeveel bedrijven hebben een bijdrage gekregen uit het budget
voor de Investeringsregeling duurzame stallen en wat is het
gemiddelde bedrag per bedrijf?
Wat zijn de voorwaarden van de Investeringsregeling duurzame
stallen op het gebied van dierenwelzijn?
Kunt u garanderen dat maatregelen die worden genomen in het
kader van de Investeringsregeling duurzame stallen niet ten koste
gaan van het welzijn van de dieren in de stallen?
Op welke wijze wordt gecontroleerd of maatregelen die worden
genomen in het kader van de Investeringsregeling duurzame
stallen niet ten koste gaan van dierenwelzijn?
Op welke manier en/of met welke financiële bijdrage(n) is vanuit
het Ministerie van LNV het Plan van aanpak mestfraude
ondersteund?
Wat zijn de concrete, afrekenbare doelstellingen van het Plan van
aanpak mestfraude?
Wat zijn tot nu toe de concrete resultaten van het Plan van aanpak
mestfraude?
Hoe wordt gemeten of anderszins gecontroleerd of de doelen van
het Plan van aanpak mestfraude worden behaald?
Op welke manier en/of met welke financiële bijdrage(n) is vanuit
het Ministerie van LNV het Plan van aanpak vogelgriep
ondersteund?
Wat zijn de concrete, afrekenbare doelstellingen van het Plan van
aanpak vogelgriep?
Hoe wordt gemeten of anderszins gecontroleerd of de doelen van
het Plan van aanpak vogelgriep zullen worden behaald?
Op welke manier en/of met welke financiële bijdrage(n) is vanuit
het Ministerie van LNV het Protocol Veetransport onder extreme
temperaturen ondersteund?
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Wat zijn de concrete, afrekenbare doelstellingen van het Protocol
Veetransport onder extreme temperaturen?
Wat zijn tot nu toe de concrete resultaten van het Protocol
Veetransport onder extreme temperaturen?
Hoe wordt gemeten of anderszins gecontroleerd of de doelen van
het Protocol Veetransport onder extreme temperaturen worden
behaald?
Waar is de € 583.000 die in 2018 is besteed in het kader van de
Regeling fijnstofmaatregelen, concreet aan uitgegeven?
Hoeveel bedrijven hebben een bijdrage gekregen uit het budget
voor de Regeling fijnstofmaatregelen en wat is gemiddelde bedrag
per bedrijf?
Wat valt er concreet onder de post «overig» onder de subsidies
Duurzame veehouderij, aan welke projecten of wat voor bedrijven
is dit budget van € 145.000 uitgegeven en met welke concrete
doelstellingen?
Welke initiatieven heeft u in 2017 en 2018 ondernomen om ervoor
te zorgen dat mensen weten waar hun voedsel vandaan komt?
Kunt u per initiatief gericht op het stimuleren dat mensen weten
waar hun voedsel vandaan komt, uiteenzetten wat de concrete en
afrekenbare doelen hierbij zijn, wat het beoogde tijdspad hiervoor
is, hoe u gaat meten of anderszins na zult gaan of deze doelen
worden behaald en wat de bijbehorende (financiële) bijdrage
hieraan is vanuit uw ministerie?
Hoe vaak heeft de NVWA in 2018 de logboeken van veehouders
bekeken om te controleren of een dierenarts een plaatselijke
verdoving heeft gegeven voor het onthoornen van kalfjes en zijn
hierbij in 2018 overtredingen geconstateerd? Zo ja, hoeveel?
Wat is er concreet bekostigd met de budgetten die zijn uitgegeven
onder de posten Opdrachten Duurzame veehouderij, Opdrachten
Mestbeleid, Opdrachten Plantaardige productie, Opdrachten
Plantgezondheid, Opdrachten Diergezondheid en dierenwelzijn,
Opdrachten Voedselagenda, Opdrachten Voedselveiligheid en
kwaliteit en Opdrachten Voedselzekerheid en internationaal en
Europees landbouwbeleid, naar welke partijen zijn deze budgetten
gegaan en wat waren hierbij de concrete doelstellingen of
voorwaarden?
Kunt u bevestigen dat de begrotingsreserve Landbouw
€ 25.367.000 bedraagt?
Aan welk deel van het saldo van de begrotingsreserve Landbouw
zitten juridische verplichtingen en aan welk deel niet?
Aan welk deel van het saldo van de begrotingsreserve Visserij
zitten juridische verplichtingen en aan welk deel niet?
Hoeveel NVWA-controles hebben er in 2018 plaatsgevonden op
primaire bedrijven in de varkenshouderij?
Hoeveel NVWA-controles die in 2018 hebben plaatsgevonden op
primaire bedrijven in de varkenshouderij waren bij vermeerderingsbedrijven, hoeveel bij vleesvarkensbedrijven en hoeveel bij
gesloten bedrijven?
Hoeveel van de NVWA-controles die in 2018 hebben plaatsgevonden op primaire bedrijven in de varkenshouderij waren op basis
van een melding en hoeveel hiervan waren op basis van regulier
toezicht?
Hoeveel NVWA-controles hebben er in 2018 plaatsgevonden op
opfokbedrijven met leghennen?
Hoeveel van de NVWA-controles die in 2018 hebben plaatsgevonden op opfokbedrijven met leghennen waren op basis van een
melding en hoeveel hiervan waren op basis van regulier toezicht?
Hoeveel NVWA-controles hebben er in 2018 plaatsgevonden op
primaire bedrijven met leghennen?
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Hoeveel van de NVWA-controles die in 2018 hebben plaatsgevonden op primaire bedrijven met leghennen waren op basis van een
melding en hoeveel hiervan waren op basis van regulier toezicht?
Hoeveel NVWA-controles hebben er in 2018 plaatsgevonden op
primaire bedrijven met vleeskuikens?
Hoeveel van de NVWA-controles die in 2018 hebben plaatsgevonden op primaire bedrijven met vleeskuikens waren op basis van
een melding en hoeveel hiervan waren op basis van regulier
toezicht?
Hoeveel NVWA-controles hebben er in 2018 plaatsgevonden op
primaire bedrijven in de melkveehouderij?
Hoeveel van de NVWA-controles die in 2018 hebben plaatsgevonden op primaire bedrijven in de melkveehouderij waren op basis
van een melding en hoeveel hiervan waren op basis van regulier
toezicht?
Hoeveel NVWA-controles hebben er in 2018 plaatsgevonden op
primaire bedrijven met vleeskalfjes?
Hoeveel van de NVWA-controles die in 2018 hebben plaatsgevonden op primaire bedrijven met vleeskalfjes waren op basis van een
melding en hoeveel hiervan waren op basis van regulier toezicht?
Hoeveel NVWA-controles hebben er in 2018 plaatsgevonden op
primaire bedrijven met melkgeiten?
Hoeveel van de NVWA-controles die in 2018 hebben plaatsgevonden op primaire bedrijven met melkgeiten waren op basis van een
melding en hoeveel hiervan waren op basis van regulier toezicht?
Hoeveel NVWA-controles hebben er in 2018 plaatsgevonden op
opfokbedrijven met geitenbokjes?
Hoeveel van de NVWA-controles die in 2018 hebben plaatsgevonden op opfokbedrijven met geitenbokjes waren op basis van een
melding en hoeveel hiervan waren op basis van regulier toezicht?
Hoeveel dieren zijn er in heel 2018 onbedwelmd geslacht?
Kunt u het aantal dieren dat in 2018 onbedwelmd is geslacht
onderverdelen per diersoort?
Hoeveel dieren die in 2018 onbedwelmd zijn geslacht, zijn geslacht
om te worden verwerkt tot koosjer vlees?
Kunt u het aantal dieren die in 2018 onbedwelmd zijn geslacht om
te worden verwerkt tot koosjer vlees, uitsplitsen per diersoort?
Hoeveel dieren die in 2018 onbedwelmd zijn geslacht, zijn geslacht
om te worden verwerkt tot halal vlees?
Kunt u het aantal dieren die in 2018 onbedwelmd zijn geslacht om
te worden verwerkt tot halal vlees, uitsplitsen per diersoort?
Hoeveel dieren zijn er onbedwelmd geslacht tijdens het offerfeest
in 2018?
Kunt u het aantal dieren dat is geslacht tijdens het offerfeest in
2018 uitsplitsen per diersoort?
Kunt u het aantal onbedwelmd aangesneden dieren in 2018
uitsplitsen naar het aantal dieren dat direct na het aansnijden een
bedwelming kreeg, het aantal dieren dat kort voor het verstrijken
van de 40 seconden een bedwelming kreeg en het aantal dieren
dat geen bedwelming kreeg omdat ze binnen 40 seconden na het
aansnijden het bewustzijn hadden verloren?
Kunt u bij het aantal onbedwelmd aangesneden dieren in 2018
uitgesplitst naar het aantal dieren dat direct na het aansnijden een
bedwelming kreeg, het aantal dieren dat kort voor het verstrijken
van de 40 seconden een bedwelming kreeg en het aantal dieren
dat geen bedwelming kreeg omdat ze binnen 40 seconden na het
aansnijden het bewustzijn hadden verloren, een onderscheid
maken tussen de verschillende diersoorten?
Hoeveel overtredingen heeft de NVWA geconstateerd bij het
onverdoofd slachten van dieren in 2018?
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163
164

165
166
167
168
169

Wat waren de overtredingen die de NVWA heeft geconstateerd bij
het onverdoofd slachten van dieren in 2018?
Hoeveel rapporten van bevindingen zijn er in 2018 geschreven die
betrekking hadden op geconstateerde overtredingen bij het
onverdoofd slachten van dieren?
Hoeveel boetes zijn er in 2018 opgelegd voor geconstateerde
overtredingen bij het onverdoofd slachten van dieren?
Wat was de toezichtsintensiteit van de NVWA in 2018?
Hoeveel primaire bedrijven zijn er in totaal door de NVWA
geïnspecteerd in 2018?
Worden tijdens een NVWA-inspectie per bedrijf alle locaties en/of
stallen per locatie geïnspecteerd?
Indien per bedrijf tijdens een NVWA-inspectie niet alle locaties
en/of stallen per locatie worden geïnspecteerd, welk deel wordt er
geïnspecteerd en hoe wordt deze selectie gemaakt?
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