
INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie
Locatiecategorie

Medewerker

24100 N.V. OEGANON

veterinaire locatie
dierproefvergunninghouder

Regio

Bezoekdetails

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Datum bezoek
Nummer controleur
Begintijd
Bezoekreden

Inspectielijst

11-01-2012

09:00
VT dierproeven

Lijst
Geldig vanaf

RDNT1201 Dierproeven reden
01-01-2012

Dierproeven

Vraag 1 Ia het inspectiebezoek aangekondigd?
Antwoord Ja

Vraag 2 Wat is de reden van deze inspectie?
Antwoord Andere reden (niet één van de bovenstaande)
Toelichting Overleg over bestemming ap^^^^^^^^^

1e groep is in week 52 n a a r I H I ^ l vertrokken.
2e en 3e groep gaan op
4e en laatste groep gaat in week 4 naar!

24100 N.V. OROANON RDNT1201 Dierproeven reden ll-jan-2012 Blz. l



Doe 14
INSPECTIELUST

tedrljrsgegevens

Straatnaam
Hulsnummer
Postcode
Woonpla als
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie
LocaHeeategorle

14101

veterinaire leeatie
dierproefvergunninghouder

Regio Voedael en Maren Autoriteit regio Noordttoat

Datum bezoek
Nufttffltr controwur
Begintijd
Bezoekreden

iMpsctMUct

of-02-ioii
2B2C7
1«|00
VT dierproeven

U|st

Geldig vanaf

«Mttiaos xnapeetie regeling
Bttisveatinf
01-01-1012

Rgl.hulav.dvb/ ven dpr

Vraag 1 Inepeetiebeseek aangekondigd?
Antwoord Ja
Toelichting OnderzoekepjanRIOAIOOIHD: Isolatie van PMSG uit het bloed van drachUge paarden

DECfoèdKeurmgjuâ l̂  Juni 2012

Vraag 2 Buitenverblijven t
Antwoord Voldoet
Toelichting Indien mogelijk krijgen de paarden weidegang. Momenteel Is er geen weidegang vanwege de sneeuw en vorst.

Open frontstallen (waar OM. de New Forest-pon/a staan): veel pony's slaan op de vochtige ondergrond, maar hebben
wel de mogendheid om op een droog strobed Ie gaan slaan,

Vraag 3 ital of dlerTerblljveni
Antwoord flerlnff* afwijking
Toelichting StaKnriohllng van de «allen waarde paarden individueel staan aangebonden la verouderd.

In d* stal waar de groepen zijn gehuisvest zitten kleren lussen de hekken waarin een paard weieens met een been klam
komt Ie zitten.

Vraag 4 ftyaiene ea reinheid»
Antwoord Voldoet

Vraag 5 Oroepa- of individuele huiaveatingi
Antwoord Voldoet
Toelichting Paarden slaan weliswaar In 2 stallen individueel aangebonden, maar worden minimaal 2 keer per week In de groep

gehuisvest.

Vraag 6
Antwoord

Cievaeort >peeifi«ke halav«tina;i
Voldoet

Vraag? Dreadkoolen ef Dnadrooaterbodeaas
Antwoord Geringe afwijking
ToeNchting Een deel van de paarden die aangebonden zijn. slaan met de achterbenen op het rooster. Roostervloeren zijn

ongewenst voor paarden.

Vraag S
Antwoord

Versorging der diereni
Voldoet

Vraag 9 Xooiverrijfcing en neataaterlaali
Antwoord Oerlage' afwijking
Toelichting In de stalen waar de dieren individueel staan aangebonden is t m beddingmateriaal (bv. stro) aanwezig.

34102 OIOAMOM l HHIT1205 Znapectie regeling 0«-feb>30i2 Bb. i



Doe 14
INSPECDELIJST (vervolg)

Vraag 10 Dag- el lofboeki
Antwoord Voldoet

Vraag 11 Toegestane ingrepen te» identificatiei
Antwoord voldoet

Vraag 12 KoollabeXing<
Antwoord MVT

Vraag 13 Drlnkntar < ayataMD ) i
Antwoord Voldoet

Vraag 14 Opalag voeder» en utarialaai
Antwoord Voldoet

Vraag 15 teaparatuur dierverblijveni
Antwoord Voldoet
Toelichting natuurlijke ventilatie

Vraag 16 Relatieve vochtigheid dinrverblijveni
Antwoord Voldoet

Vraag 17 Ucntiateaalteit dierverblijveai
Antwoord Voldoet

Vraag 18 Ventilatie dlerverblijveni
Antwoord voldoet

Vraag 19 Sterke geluideprifckela diorverblijveni
Antwoord Voldoet

Vraag 20 AlenayeteBen diarverblijveni
Antwoord Xiet geeoaatateerd

Vraag 21 Traaeport proef dieren t
Antwoord Niet geconstateerd

Vraag 22 luthaaeaie proefdiereai
Antwoord Vlet geooaatateerd

Vraag23 Alg«ni>« Indrukt
Antwoord Hetlg
ToelichUng Paarden zijn aociale dieren die normaal in groepen leven. Ook in dierexperimenteel onderzoek is het zaak om zoveel

ntooollMt MH QPOMWOfmlnfl tv voWowi.
Da vtoer van een «tal moet droog en niet glad zijn; bij voorkeur klinkers of (ruw) beton met een bedding van bijvoorbeeld
stro. Bij vocht hoopt zich vuN op in de hoef waardoor het hoorn verweekt.
Roostervloeren zouden ntet gebruikt moeten wonden voor paarden / pony*.
Er mogen geen scherpe voorwerpen zQn waaraan het paard zich kan verwonden en ook geen kieren tussen schotten en
wanden waarin het paard met de benen klem kan komen Ie zitten.

Vraag 24 Zijn er nog andere bevlndingeaT
Antwoord nee

2410J OMJkWON •jegejejejB| JUWT120S Inepeetie regeling Oi-Ceb-3012 Bit. 3



INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie
Locatiecategorie

Medewerker

24100 N.V. ORGANON

veterinaire locatie
dierproefvergunninghouder

Regio

Bezoekdetails

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Datum bezoek
Nummer controleur
Begintijd
Bezoekreden

Inspectielijst

10-02-2012

09:00
VT dierproeven

Lijst
Geldig vanaf

RDNT1201 Dierproeven reden
01-01-2012

Dierproeven

Vraag 1 TB het inspectiebezoek aangekondigd?
Antwoord Ja
Toelichting Deze inspectie is uitgevoerd om te bevestigen dat er zich geen apen meer bevinden in de apenfaciliteit.

Vraag 2 Hat is de reden van deze inspectie?
Antwoord Geen dieren of handelingen
Toelichting Er zijn geen apen meer gehuisvest; de faciliteit staat leeg.

- de 1e groep is eind december vertrokken naar Stichting Aap te Almere
- de 2e en 3e groep zijn op 16 januari 2012 vertrokken naar Stichting Aap te Spanje
- de 4e en laatste groep is op 23 januari 2012 vertrokken naar Stichting Aap te Almere

24100 N.V. ORGANON RDNT1201 Dierproeven reden 10-fsb-2012 Blz. l



Doe 30
IN8PECTIEUJ8T

BadrtJfagagavana

iMpacüalocatla
Krittnaam

Poateoda
WoonplaaU
Contidpanjoon
CuneUaconlaotptrteon «rk 14 Hoo7dir.ot.iur produotl.
Hoottcatagorle ».t«rin»ir» loo*ti«
Locancatagaila

V.d.rludc* Vo«d««l- «i Wac«M.iitorit«it regio Moord«««t

Datum bazeak 10-02-2012
Nummar controleur z»3«7
BoglntVd «»<oo
Bazoakradan vt

hiapadMlJat

UJit RDMT1201 Handallagca «rklocmti.
Oaldigvanaf 01-01-2012

Vraag 1 In«p.otl^.io.k ••ngakoadlgdT
Antwoord J>
ToalehHng Inipacuabaxoak aan da rattanhulavaallng an aan handalng (te mjactfa) kt hat kadar van potanty taatfng of

gonadotropini.

Vraag 2 !• «r .«D v.rkprotocol of voldoaod* g.d.t*tll.«rd o*p •*nw«sigT
Antwoord voido.t

Vraag 3 Molk* dl «r «oor t fc.tr.ft h.tï
Antwoord t

Vraag 4 • ••vo.gdhcld b.hud.lMrl.rt. t «n 12) T
Antwoord voido.t

Vra(0 S W»t voor bcsd.llag.nr
Antwoord InJ.etl»
Toaüonting Subcutaan

Vraag B Bak«aMriMid la awd«iiag«af
Antwoord Voido.t

Vraag 7 Bygltn. b.bnd.lrulat.?
Antwoord voido.t

Vraag 8 X».ptl.k bud.llng.n dl.ru?

Vraag 9 voido.t
Antwoord KVT

Vraag 10 M jab.*txijdlag?
Antwoord HVT

Vraag 11 ia b.t mg.rl.f go«d lng««el»t?
Antwoord Voldoet

24100 *.V. OKOAHOII MWT1ÏOJ H*ad«ling«tt «.rkloc.tl. 10-f«b-J01ï Bta. l



Doe 30
INSPECTIELUST (varwig)

Vraag 12 soravuldifhald *uthui«l«T
Antwoord Mat g«ccnitit»rd

Vraag 13 Wordaa 4* Baad«Uaf*a ••ag«t*lt«adT
Antwoord Voldo.t

Vraag 14 Hordt d* Cod« of praotie* valaijaabwaklag aagcUafdt
Antwoord voldoet

Vraag 18 *nd«r« eoda of practie* vu> toapBiiingT
Antwoord 0»«n

Vraag 16 Hordt bo»«n«t««nd« ood« lni*t to«g«p«atT
Antwoord mrr

Vraag 17 »ig«i«B» indrakr
Antwoord oe«d

Vraag 18 lijn «r neg aadar* »*vladlaflaaT
Antwoord J«
Toallchbng Rattan(laaft(jd3a4wakan)lMmian op da voartrtklmmanan vindan hatdan^

Dit (• al gaconatataard door MSD an maatregelen worden getroffen om da voartwk aan ta paaaan.
Ean ankala Kaar worden ar tavaal raltan galaverd. Daza wordan dan gabndrt voor ondaiwlja.Hlarlanoggaanozp
(AEP)voor*«nw«U8.

24100 M.V. OKOMOII MJlftlJOJ Hutd*liag«B W»rtloc«tl. 10-£«b-20H



Bedrqftgegevent

lnip»cfletocaUo
ttiatnaam
HiMftunmwr

WMnpluU
ConMelpeftoon
Funotle oontiotpefioon
HooMeetegoriB

Doe 10
IN8PECTIELUST

34101

veterinaire ieee.de
dierproef verganningnotider

Regie VederlBBdee Voatfael- M WBrenautoritelt regio Meerdneet

Datum bezoek
NUrflffttr QOflWDMUf
Begintijd
Bezookradon

intpeeDekJat

11-02-2011
28367
OftlO
VT dierproeven

Geldig v«uf

MWT130S tB«peetie regeling
huieveitiag
01-01-3012

Rgl, hulew dvb / vers dpr

iMpectlebesoek
Antwoord Ja
Toelichting Onderzoekplan R10A1001HD: laototle van PMSG u» het Moed van drachtige paarden

«tel

V»M02
Antwoord

-Juni MIJ

Bult«n»»rblijv«n.
voldoet

Vraag 3 •tel of diorvevfelijvui
Voldoet

Antwoord
•ygltae en rei&beidi
Voldoet

VriagS QroBpe- of iBdividuela buievBBtingt
Antwoord VoldOBt
Toefchllng Afla pon/» /paarden zijn gehUtvett in groepen.

Vraag 6
Antwoord

Ol«r«oort apeeifleke hul«r*>tlng:

Vraag? DxeadkooiBB o( Dr«Bdroo»t«rbod>»i» i
voldoet

Vraag 8
Antwoord

Veriorglng dor dl
Voldoet

Vraag 9 Kooi verrijking en
Antwoord Voldoet
ToeKchUng Ruim rtro aanwezig.

Vraag 10 Dag- of logboek:
Antwoord Voldoat

Vraag 11
Aiitwoofd

Toegeitane ingrapan tar idantlfioatia»
ValdOBt

24101 OBOMKM a» l «DUtlïOS laepeetie «agaling lC-feb-2012



Doe 10
INSPECTIELMST (vervolg)

Vraag12 Kooilebellaf i
Antwoord MVT

Vraag 13 Drinkvatet ( ayat«
Antwoord veideet

Opcleg voeder* «n MteriBlent
Antwoord Voldoet

Mug 15 Ttavarctuur dlorvorblijveai
Antwoord Voldoet
ToaHchtlng N«uurll)k«vtrrtllitli/op«»iUI

Ving 10 «*l*ti»v« veehtigbcld di«rv»rblijw«».
Antwoord Voldoat

vraag 17 LiebtiDtn«tt«it «i*rv»bii)T«i
Antwoord Voldoet

VtaaglB V»ntil«tl« di«rv«rblijv«!
Antwoord voidoot

Waag 19 «t«rk« g«luld»prlkk«l« dt«rv«rblijv«ni
Antwoord Nl*t g»eon»t«t««rd

Vraag 20 Xl«r»»y»t«»«n di*rv«rblljv«nt
Antwoord Klit g«eoa«t*t*«rd

Vraag 21 Trwicport proefdi«reai
Antwoord Ml»t g*eonitat««rd

Vraag 22 luthmn»»!» pro«fdl«r«ni
Antwoord Mi*e g»«on«t«t»«rd

Vraag23 Alg««n* indruk,
Antwoord Voldoet

Vraag 24 Zijn er nog «ader* bevindingen?
Antwoord J»
Toafchttng TotaalH pon/» gttapt In 2011.

~ '̂ Hfaloppan mat tappen In d» wlntar.

24101 OSQXITOW BB IJIJI_IJIJIJIJ| umriaOS In«p«cti« regeling l«-f«b-J01J Bb. 2



Doe 11
WSPECTiELUST

Bediqregegevene

ttMtnaam
Huisnummer

Contactpersoon
directeur
veterinaire locatie
dierBroetvergmBingluMiAer

Regio

Bezoekdetailt

Vederleadeo Voedaol- ea Meceaeutarltoit regie Koordweet

Ortum bezoek
Nummer controleur
BeglntDd
BozMkroden

ImpeetMIJst

3<0<0
0»i4$
TT dierproeven

Geldig vanaf

mrxl3 0$ laapoctio regeling
hnleveating
01-01-3013

ftge.hutov.dvb/ven dpr

Vraag 1 Inepeetiebeaoek aangekondigd?
Antwoord Ja
ToelteMIng op verzoek van M14 «jndlonerts.

Vraag 2
Antwoord

Bui t«v*rbll j ven i
Vlet geeooetateerd

Vraag 3
Antwoord
Toelfchtmg

Vraag 4
AjJl—JLJLJLliAnOwDDIu
Toellcritlng

Vraag 8
Antwoord
Toelchtfng

Vraagt

Btil et diarverblijveni
Voldoet
Zeer open stallen deels wnjelljkbur met buttenverWIJven met uitstekende beschutting tegen extreme
weersomstandigheden (de openlront «tallen).

Byglaae ca reinheidi
Voldoet
weketjks uttrneslen; |aai«)fci grote schoonmaak. Tapkar wordt na elk gebruik gereinigd en afgedekt opgeslagen,
Aandachtspunt: drMwatertMk.

Oroepe- of Individuele huleveatlngt
Voldoet
ABe dieren m groep gehutovwt

Diereoort epeelCleke buieveetlngi
Voldoet

Vraag 7 Dreadkoolen of OraedrooetorbodeB*i
Antwoord «vr

Vraag B Veriorglng der dierea i
Antwoord Voldoet

Vraaa»
Antwoord

looi.verrijking ea neataeterlul:
•iet geeonateteerd

Vraag 10 Deg- of logboeki
Antwoord Voldoet
ToeRoMmg agenda; IndSer» arwijkingen \g 11urdtveni en neer individuele dlerkaarten.

Toegeateae Ingrepen ter identificatiei
•iet geeoaetateexd

Toelichting vtgs opgave gechlpte dieren. Gezien harstaand met nummers: dat zijn de dieren In taptase.

34101 OROA1KM BB l WJHTilOS inapeetle regeling 25-nov-JOl»



Doe 11

Vhug12
Antwoord

MSPECTIELUST (vtfvolg)

WH>ilebtli»gi
»l«t gteoattatttcd
atadltrtflinprotfsorttfirtorK«erhitztrldton<ltrïoel<splan.

Drinkwater ( mymttaum ) i
vtldttt
wel «dn eendacht voor wlnttnltuiBt; volgens opgsyt wordt op korte termijn nn vooalt nlng gtraallttard wantod
bevriezing VM drlnkwiterteWIngtn voorkomen kan worden door zwakstroomdraden In omwIkktHng vin Wdlngtn •!•
•KtmMM voor ION* drinkbtkktn, dit mtt loopalang gevuld worden (winterperiode),

Opelaf veadera «n Mt*ri*lui
vol4o*t
ruwvotrvtipaktln platte, KV In silo's,

T««p«r«tuuT diecvarblijvttti
wiet g««otttttte*rd
nvt

MlBtlrva vochtigheid dlerverblijveni
»i«t gaoonat«te«rd
rwt

Lientinteneiteit dl«r*«blijv«m
voldoet
rrttuufl»» Ment m IchtdoorWtndo dikptetMi. Enig KuntWoM bMcMktaMr.

V«ntil«ti« dl«rv«rblijv«D<
V«lde*t
n»Uiurlljkt witttatta.

«t«rk» 9»luid«prm«l« di«rr«vbliJT«ii
Antwoord xi«t g«eoa«t»t«*rd

Waig13
Antwoord
TotUchting

\ftMQ14
Antwoord
Toelichting

Vraag 19

TotHcrittng

Vraag 10
Antwoord
TotHehttng

Vraag 17
Antwoord
Tooücrittng

Antwoord
TMtrcMng

Vriag 20 Al«r»*y«t«aéti
Antwoord O»»lBj« afwijking
TortJdrbng brnnditam rmt tetofanrteh» maMng onttmekt.

Vraag 21
Antwoord

Tr«a*pert proefdl*r«n:

vrug22
Antwoord Ni«t g*eon«tkt««rd

Toelichting

Vraag 23 Algeswn* indruk i
Antwoord Voldoet
Totflchfng WW In welzIjnievaluaUe gemeld 2 dieren longontsteking overleden en 1 dier verhingen in 2011.

lijn er neg andere bevindingen?
J*
Nadere controle naam vergunninghouder en portefeuillehouder wod wtnsttp.
In verband mtt Implementatie EU 2010-63 (m.n. Bljlagt Dl over hulsvesting tn verzorging) heelt de art 14 ten analyse
gemaakt van mogelijke discrepanties tuften huldigt praktijk tn (toekomstige) regelgeving In dt vorm van een zgn.
"gip-anilysrr. Hieronder de mening van dt Inspecteur hierover
id 1.1 .a:camerabewaklng tn afsluiting van terrein middels hek wordt door eigenaar als voldoende beschouwd In deze
omgeving. Ujkt ainntmttijk. Buitenhek l* wel erg open: bij calamiteit en ontruiming van dt stallen naar dt Ingang
straatzjjde Is betredende hek wa. riet voldoende tn mogelijk onveilig voor dt dieren. Opmerking eigenaar fadnteHtn:
dieren (namen ook In aangrtnzendt weide gelaten worden of naar overzijde van dt weg gevoerd worden. Laatste Hikt
nltttrg prakten.
ad 1.1 J»: Volgens eigenaar tn art 14 bestaat tr nog geen acttef ondtrnoudsprogramma.
«d 1.2.a: Voldoet
ad 1-2-b: enig aandachtspunt gebleken bij dt Inspectie Is gerelateerd aan 2 incidenten: In 2011 tn 2012 httfl een enkel
dier zich verhangen aan het halster. Er ontstaat geen beek) over mogelijke fink tussen beide Incidenten.
ad 1 .Ze voldoet
ad 1 .3* tr Is voldoende ruimte btschlkbMr om procedures desgewenst uit te voeren bulten dt rtgufltrt dtervtrbHjvtn
(separate boxen). Dt regutere blotdteppnctdurt wordt nu uitgevoerd op stel mtt aldaar «jdtlljk aangebonden dieren.
DU wordt btoofdttU als minder stressvol dan 2itf week verplaatsing van dt dieren voor het Woedtappen.
ad 1.3A: tr is voldoende ruimte bescrrikbaar om pas verworven dieren desgewenst separaat te huisvesten bulten dt
regulen dJerverbüjven (separate boxen).
ad 1.3.c er is voldoende ruimte beschikbaar om ziekt of gewonde dieren desgewenst separaat Ie huisvesten bulten dt
reguliere dlerveitilijven (separate boxen). In veel gtvaltn zal het wtKcht beter zijn dt dieren In een afgescheiden deel
van dt grolt verweven H huisvesten zodat contact mtt dt kudde mogelijk bHjfl.
ad 1.4.a: opslag van materialen in separate ruimten, krachtvoer Is opgeslagen ki silo. ruwvotr bi gepUsttCceerde baten.
ad 1 AA: tepktr wordt tb geheel In wilt totstand naar separate ruimte gereden tn aldaar Inclusief materialen
gereinigd tn vervolgens tot gebruik afgedekt opgeslagen. Geheel voldoet niet aan de letter van het gettekie In EU
2010-63 maar heeft in dt praktijk bewezen afdoende te'zijn.
ad 1.4.c Afvoer van kadavers conform betreffende regelgeving l j.t. landbouwhuisdieren. Door dt grote maat van dt
kadaver» en afwezigheid van dlMpraferaltteerdt volksgezondheid»- of mlSeurtsJco's wordt dt werkwijze als adequaat
beoordeeld.
ad 14.d: indien chirurgische procedures motten worden uitgevoerd onder iseptischt omstandigheden (te denken vat

24101 OftOaXOH •• l ttWTUOS inapectie regeling 2(-nov-2012 Btt. 2



Doe 11
IN8PECTIELU8T (vervolg)

nn IncMant) dient irantport van hal dier naar zo' n facUAaH geregeld la worden, conform gangbare aNuatle In enlgazk»
vargaBjUtar* gavalan ah) aan manage. Ruimt» voor potttperaUef hantal la wal aanwezig.
ad 2,1 JK Uuehtkwtltalt ilt voldoende beoordeeld: t buitenlucht
ad 8.1 A:da dlervarbljven zin door da grote natuurlijke varrtBatle ook te baichouwan ete opentuchtrulfme mat voldoende
betehermhgtea«n extreme weerwmitindlghtden. Dlenoort en aard van da dierproeven maken maling van

ad 2.1.c4lerverbqven zijn door de gri>l» natuur̂  ve^
teaohermlng tegen extreme waanomdandlgheden.
ed 2.2e: ri»luijrB>d»g-fi»iM rltm»: Ik t̂toeveelr̂ d voldoe
ad 2.2-bAeMhoevaatield voMoanda voor uH ta voeren atandaard verzorging en onderzoek aan da dkwtn op atal.BU
InoMantan dient dier varplaaM te worden naar ruimte matexlra licht (dal ook barnat een looplamp geonaBerd kan
worden).
ad 2.2.0: natuurlijk dag/neont ritme
ad 2.3.a: gaan aanwijzingen voor onaanvaardbare geluldanlvaaua.
ad 2.3.b: Er la gaan atarmeyateem aanwezig, varbetarpunl: bnndatarm mat talafonlKhe doormeUlng aanleggen.
ad 2.4.0: Dulde)|ke kwowoea Inzak» de In noodgevallen ta nemen maatregelen ontbreken: varbeterpuni
3. Het varzorgen van dieren
ad 3.1 .a: door da aard van de InateRng k reguliere vettrinalre contra)» ab voldoanda ta baachouwen.
Qazondheldiparamatan: ap batte van da coda of PracUce weteftnibawaWng proefdieren wordt hieraan tnvuHng
gegeven. Daarnaast geldt nahiurttyk ook da betreffend» veterinaire regelgeving. Aanvoer van nieuwe dieren geschiedt
uHahiltend van bekende andere kuddea.
ad 3.1 Ja: conform CoP wehflnibewaklng proefdieren
ad 3.3.a: de drverte groepen dieren maken een zeer «labiele en rustige Indruk. BV geringe IncompiHWtltolt hebben de
dlaren op het betchfcbare oppervlak voldoende mogeBjkheden om elkaar te ontwijken.
ad &3,b:dedlaren worden In sodaal harmonieuze groepen gehouden m« redelijke mate van beweghgtiulmte en atro
vs ooo4iTwoo6Kidn0. VMT üft w«iuf wofofn op VBit) piMtMfi ••nQwbodwi* Niow «iforfnstw OVAT AVI ptM8ndo
addHonele venqUngtmaterlalen voor paarden zQn ntot vermeld In EU 2007-826. Oazkm da betdfldwre miitvetUng
wordt evt uHakmna addWonate waldagang alt nadere verrijking beschouwd.
Anderzjjda: De huMge beacMkbara ndmtemaafct het reeda mogelijk om de dieren een behoeripe mate van beweging
te gumwn. Sezlen de aard van de dierproeven l» het naar verwachting rriet mogelijk om de dieren met uttohillende
weuagang te laten voldoen aan hun rytlologltctM behoeften.
ed 3.3.C geen dukteNIke aanwijzingen dat hieraan Net voldaan word». Aandachtpunt verhanging van een enkel dier In
2011 en een enkel dier In 2012.
ad 3.4.a: ar wordt voldoende niwvoer verstrekt aangevuld mat apedaal krachtvoer.
ad 3.4.b: verstrekt niwvoar lp van goede kwaMatt. Balen hort z|n geplatmceerd.
ad 3.4.c Balen hod tttn gepkwtlfleeerd, KV wordt In Mo opgetlagen, wateibakken worden volgent opgave w»k»l§k»
gereinigd.
ad 3.4.d: geen aanw^zlngen dat hieraan niet voldaan wordt.
ad 3-S.e: geen aanwyzlngen dal Meraan niet voldaan wordt. Rektfgbigttrequentle voldoende?
ad 3.5.b: geen aanwijzingen dat Maraan niet voldaan wordt met de volgen* opgave wokelIjkM rek
ad 3.6.»: geen aanwfdngen dat hieraan niet voldaan wordt: voldoende «tro alt bodembedekking.
ad 3.6.b: geen aanwijzingen dat Meraan niet voldaan wordt Voldoende airo al» bodambedekkmg
ad 3.7: reedt Jarenlange ervaring met huidige procedure», dkmoori en vatt aanlaveraar» van compatibele groepen
dieren. Geen aanw|zlngen dat praeedunt uitgevoerd wordon op wfze die onnodig ongerief voor de dktten oplevert.
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WSP6CTIEUJST
Doe 7

Bedrijregegevan*

Straatnaam

Potloodt
Woonplaats
Contactpersoon
Funefle eontaclpenoon

LocaHecatêgorte

eigenaar bedrijf
veterinaire leeatie
dierproef verguuinghoud»

RaglO •ederlandae Voedael- «n MaronMtbriteit regio Moordweet

Oatum bezoek
Nummer controleur

Bezoekreden

10-11-3012
26060
o»tie
VT dierproeven

Uj*t

GeMIg vanaf

UWT120S Xnapectie regeling
hvlevestlng
01.01-3012

Rgl. hulsv. dvb l verc dpr

Vraagt iiwpeetiebeieek ungekondigdT
Antwoord J*
Toelichting Inspectie op verzoek van art 14 Wad.

Vraag 2 Buitenverblijven i
Antwoord voldoet
Toelichting weides aan achterzijde van bedrijf zl)n geschakeld aan open-frontstol of nebben Uelne schuHmogelJkheld. Wtkte aan

veorzgde wordt alleen voor kortdurende weldegeng gebruikt b(| goed weer.

Vraag 3 *t«l o< dierverblijvent
Antwoord voldoet
Toelichting Deels zeer epen stallen deels vergelijkbaar met bultenverUyven met uittekende beschutting tegen extreme

weersomstandigheden (deert open frontstalen).

Vraag 4 aygiene on roinneldt
Antwoord voldoet
Toelichting h algemene zin. Drinkwaterbiktt

Vraag S droope- of individuol* hulevoeting:
Antwoord Oeringo nfvljking
ToelIcMing tot melige ar*|Wng. Niet ale dieren ki groep gehutovett waarbü lystek contact en onderlinge zorg mogeQk Is. Afwijkend

vynOZP.

Vtnag6 Dieraoort epeeifi*k* huieveetiagi
Antwoord floringo •Cwljking
ToelleMng tot matige aWJWng: grupsttl met rooatervloer

Vraag 7
Antwoord

Drudkooion of Drae4reoaterbo4«ne i
MVT

Waag 6 Versorging der diereni
Antwoord oerlnge efvljking
Toelichting enkele dieren met gering hoeveelheid purulenle oogultvktelng 20

Vraag 9 Kooivorrljklng on neetB>terlae.l:

ider behandeling.

vraag 10 neg- of logboeki
Antwoord aeringe afwijking
Toetchtlng enkele dieren met gering rweveettwld purutwil» oogulMoeing en een enkel mager dtor («861 ?).AIgeineen: agenda met

Indien arMjUngen wordt verwezen naar Individuele dterkaarten. deels dlgttaal met foto dier.
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Vraag 11

IN8PECTIELU8T (varvohj)
Doe 7

Toegeetane ingrepen ter Identificaties
Met g««enet*t«erd

Vraag 12

Vraag 13
Antwoord
ToeMflng

Vraag 14
Antwoord
loeMiUng

VTaag 19

Vraag 18
Antwoord
ToaHhthig

Vraag 17
Antwoord
Toeftchtlng

Vraag 1B
Antwoord
Toeïenttng

Vraag 18
Antwoord

Hlet floeenetateevd
•Ie proefdieren onder zalfde ondarzcekapUn nr.

BrlaJmater ( eyateéaa ) i
Voldoet
wet extra aandacht voor wMeraRutte.

Opalag voadera «B Batorlaleai
voldoet
ruwvoer kudgrat en fculsnJmiTs; KV?

Tenparatuur diervarblijveni
Wiet teeonateteerd
klrMatgeeohtroleerde Mal met ataimering; T-15C volgens opgave. Daarnaast geheel open-ftont-stelon.

Belatieve voehtlgheid diecverbli]vem
niet fleeeaateteerd
RV niet van belang voor diersoort km proef

LiebtiBtanaltelt di«rv»rbUjv*nt
Voldoet
natuurt̂  Ueht Enkj kunsWoht beschikbaar. Volgens opgave 16/8 Rehtf donker In tapstal.

Ventilatie dierrerblijveai
Voldoet
natuurtijke vtnülafie en mechanische venliaüe met voldoende capicRen (opgiva mix 60.00pm3Ai; min 1 m3/ dMr/ki;
geen tocht

aterk* Beluidaprlfcfcel* dierverblljveni
Met geeoaatateerd

Vraag 20
Antwoord

JUaraeyatearo dlerverbli J ven i
Met geeonatateerd

Vraag 21 Tzaniport proef diermi
Antwoord Met geconstateerd

Vrasg22 Buthuui* proefdieveat
Met ge«eii«teteerd

Vraag 23 *!«•••&• iitdntkt
Antwoord Matig
Toelichting Nidere abpraak met art 14 In week 40. Tevens teMonlsoh contact In week 51.

Brief van bevindingen aan art 14 met termyn van verbetering tot 01-04-2012.

Vraag 24 Zijn «r nog ander* bevindingen?
AnhMMMMl ^mnrmnwnj u v
Toelichting hulsvesting op deze locatie ook aftwijkcnd van OZP (mbt aangebonden staan).
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