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Geachte heer/mevrouw, 

 

Vanaf 1 januari 2013 moet u op uw bedrijf de zeugen vanaf vier dagen na dekking 

of inseminatie in groepen huisvesten. Door de invoering van deze eis kan uw 

bedrijf problemen ondervinden. Wanneer u denkt dat dit het geval is, komt uw 

bedrijf mogelijk in aanmerking voor een begeleidingstraject. In deze brief licht ik 

die mogelijkheid toe. 

 

Begeleidingstraject 

Het doel van het begeleidingstraject is dat uw bedrijfsresultaat verbetert en dat u 

tegelijkertijd voldoet aan de wet- en regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van 

dierenwelzijn. Onderdeel van het traject vormt een plan van aanpak. Dit plan is 

afgestemd op uw bedrijfssituatie. Medewerkers van Wageningen University 

Research (WUR) begeleiden dit traject.  

 

Als u instemt met het begeleidingstraject, dan bent u verplicht het plan van 

aanpak op te volgen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ziet 

toe op de naleving van de afspraken in het plan. Als u uw bedrijf niet heeft 

aangemeld, of als uw bedrijf niet in aanmerking komt, geldt voor uw bedrijf de 

reguliere wet- en regelgeving.  

 

Aanmelden 

Wanneer u denkt dat uw bedrijf in aanmerking komt voor een begeleidingstraject, 

meldt u zich dan vóór 1 november 2014 bij de NVWA. Dit doet u door op de 

website van de NVWA een digitaal formulier in te vullen. Deze kunt u vinden via 

www.nvwa.nl, pagina Groepshuisvesting zeugen. 

 

Op dit formulier moet u onder andere een beschrijving geven van de problematiek 

die speelt op uw bedrijf als gevolg van de eis. Na ontvangst van uw aanmelding 

neemt een medewerker van de WUR telefonisch contact met u op voor een intake. 

Na dit gesprek wordt duidelijk of u in aanmerking komt voor dit 

begeleidingstraject. Als u in aanmerking komt maakt u zelf de keuze of u wilt 

deelnemen. 
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Bovenstaande aanpak is in samenspraak met LTO en de NVV opgesteld. De sector 

heeft namelijk zorgen geuit over problemen die invoering van de 

groepshuisvesting in de vroege dracht voor een aantal bedrijven met zich 

meebrengt. Staatssecretaris Dijksma is aan deze zorg tegemoetgekomen en biedt 

een oplossing voor knelgevallen waar zich ernstige problemen voordoen. 

 

Meer informatie 

Wilt u meer informatie over een begeleidingstraject, dan kunt u contact opnemen 

met:  

- de heer Johan van Diepen, LLTB belangenbehartiging, telefoonnummer 0475-

381748  of e-mail jvdiepen@lltb.nl; 

- het kantoor van de NVV, telefoonnummer 0342-418478, e-mail info@nvv.nl.  

 

Heeft u vragen over deze brief, dan kunt u contact opnemen met het 

klantcontactcentrum van de NVWA, e-mail info@nvwa.nl of telefoonnummer 

0900-0388. 

 

Hoogachtend, 

 

 
Mr. ing. H.A. Harmsma, 

Hoofdinspecteur Divisie Landbouw en natuur van de 

Nederlandse Voedsel-  en Warenautoriteit 

 


