Rapport controle Honden- en kattenbesluit 1999
Controlegegevens
Inspectie
Teamleider
Controleur
Controleur
Rapportnummer 197/14/015
Datum rapport
19-05-2014

Naam inrichting
Adres inrichting
Postcode
Plaats
Datum controle

De Goordonken
Goordonksedijk 21
5464TG
VEGHEL
25-02-2014

Controlebevindingen algemeen
Bedrijfsmatige activiteiten i.h.k.v. Honden- en kattenbesluit
1999
Soort inrichting
Aanwezige dieren
Inrichting aangemeld bij het Ministerie van EL&I
Indien ja, UBN
Naam beheerder
Voldaan aan voorwaarden overgangstermijn
Bewijs van vakbekwaamheid aanwezig
Indien akkoord, datum behalen bewijs van vakbekwaamheid
Indien afwijkend, overgangstermijn i.v.m. vertrek beheerder
Indien afwijkend, overgangstermijn i.v.m. overlijden
beheerder
Aantal volwassen honden
Aantal pups
Aantal volwassen katten
Aantal kittens

Ja
Asiel en bedrijfsinrichting
Honden en katten
Ja
2640231
M. van Kasteren-van de Velden
N.v.t.
Akkoord
16-02-1988
Niet van toepassing
Niet van toepassing
27
23
1
0

Controlebevindingen* huisvesting en verzorging
Inrichting beschikt over
binnenverblijven die voldoen aan de
gestelde eisen.

Afwijkend

achterste verblijven bestaan de
vloeren uit klinkers. Deze vloeren zijn
niet vloeistofdicht.
Enkele verblijven zijn paardenboxen,
deze beschikken niet over een
transparante zijde en enkele hokken
tegenover de paardenboxen hebben
ook geen transparante zijde. Deze
verblijven zijn volgens beheerster
voorheen dichtgemaakt ivm
problemen met tocht. Hier heeft de
GD destijds nog een onderzoek voor
gedaan.

Inrichting beschikt over buitenverblijven Akkoord
die voldoen aan de gestelde eisen.
Inrichting beschikt over een speelweide Akkoord
die voldoet aan de gestelde eisen.
Inrichting beschikt over een deugdelijke Akkoord
ziekenboeg.
*

Akkoord OV betekent Akkoord, maar valt onder overgangstermijn.
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Het asiel beschikt over een deugdelijke
quarantaineruimte.
Bij meer dan 2 aanwezige
honden/katten zijn de honden/katten
bij elkaar gehuisvest.
De dieren beschikken over een
zindelijke drinkgelegenheid.
Voor drachtige en zogende dieren is er
een nestruimte aanwezig.
De kortste zijde van deze nestruimte is
minimaal tweemaal de schofthoogte.
Iedere hond heeft de beschikking over
een droge en schone ligplaats.

Akkoord
Akkoord

daar waar mogelijk is.

Akkoord
Akkoord
Akkoord
Akkoord

In achterste hokken staan enkele
manden die door dieren zijn kapot
gebeten. Deze zullen vervangen
moeten worden, zodat honden zich er
niet aan kunnen verwonden.

Dieren kunnen minimaal 2 uur per dag
Akkoord
verblijven in buitenverblijf of speelweide
De inrichting wordt dagelijks gereinigd
Akkoord
en regelmatig deugdelijk ontsmet.
Er worden geen kadavers bewaard in
Akkoord
ruimten waar honden/ katten worden
gehouden.
Controlebevindingen fokken
Een hond krijgt niet meer nesten dan is
toegestaan.
Een kat krijgt niet meer nesten dan is
toegestaan.

Akkoord

niet gecontroleerd.

Akkoord

niet gecontroleerd.

Controlebevindingen bedrijfsinrichting en/of asiel
De aanwezige honden zijn ingeënt
tegen parvovirusinfectie/ hondenziekte.
De aanwezige kattenzijn ingeënt tegen
kattenziekte/ niesziekte.
De juiste gegevens staan in het
inentingsbewijs vermeld.
Vaccinatieboekje/ dierenpaspoort van
de aanwezige dieren zijn in de inrichting
aanwezig.
Bij verkoop wordt het bewijs van
inenting aan de koper verstrekt.

Akkoord
Akkoord
Akkoord
Akkoord

Akkoord

Controlebevindingen pension
Dieren zijn tenminste 7 dagen voor
ontvangst ingeënt.
Niet ingeënte dieren zijn binnen 5
dagen na ontvangst ingeënt en in
quarantaineruimte geplaatst.

Niet van
toepassing
Niet van
toepassing

Controlebevindingen overige bepalingen
Er wordt gebruik gemaakt van de
Akkoord
vastgestelde formulieren bij aanmelding
en/of wijzigingen.
Het register wordt bijgehouden.
Akkoord
De kopieën van vaccinatieboekje/
Akkoord
dierenpaspoort worden 3 jaar in de
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inrichting bewaard.
Controlebevindingen huisvesting
De afmetingen van de binnen- en/of
buitenverblijven voldoen aan de
gestelde eisen
Indien afwijkend: waarop hebben de
vastgestelde afwijkingen betrekking.
Er zijn rustplanken aanwezig bij de
huisvesting van katten.
De afmeting van een quarantaineruimte
in een asiel (pension) voldoet aan de
gestelde eisen.
Indien afwijkend: waarop hebben deze
vastgestelde afwijkingen betrekking.

Akkoord

Niet van
toepassing
Akkoord
Akkoord

Niet van
toepassing

Opmerkingen controleur
Verzameling meldingen betreffende verzorging en hygiene op dierenpension. Controle
uitgevoerd geen afwijkingen mbt verzorging van de honden vastgesteld.
Wel afwijkingen vastgesteld met betrekking tot huisvesting van honden.
Diverse verblijven voldoen niet aan de eisen van een vloeistofdichte vloer. De aanwezige vloer
bestaat uit klinkers. Momenteel zijn niet al deze verblijven in gebruik.
In deze verblijven zijn plastic bakken aanwezig, die door de honden zijn stukgebeten en
waaraan ze zich zouden kunnen verwonden.
Enkele honden zijn gehuisvest in binnenverblijven die geen transparante zijde hebben. Wel
kunnen bij de paardenstallen de deuren worden open geschoven. Enkele hokken, waar
moederdieren met pups zijn gehuisvest, hebben geen transparante zijde. Volgens beheerster
zijn deze hokken op advies van de GD dichtgemaakt ivm problemen met tocht.
Opmerkingen beheerder / verantwoordelijke
De klachten die jullie opnoemen zijn allen al ouder en hier heeft al eerder een controle op
plaats gevonden. Wij proberen zo goed mogelijk voor de dieren te zorgen, maar kunnen het
toch niet voor iedereen goed doen.
We hebben de laatste tijd veel last van de social media, iedereen kan hier gewoon iets op
zetten en ons zwart maken, maar we kunnen ons er niet tegen verdedigen.
De hokken die niet beschikken over een vloeistofdichte vloer en waar verblijven voor de
honden in staan en die stuk zijn ga ik aanpassen. Deze honden worden allen verzorgd door
opa.
Ik zal de binnenverblijven van de honden voorzien van een transparante zijde. Dit heeft alleen
voor sommige honden de betekenis dat ze een meter verder buiten hun verblijf kunnen kijken
dan nu het geval is.
De hokken waar moederdieren met pups en nog een dragende hond in zat, die niet beschikten
over een transparante zijde, heb ik eerder op verzoek van de GD aangepast. Dit waren open
hokken, maar hier hadden we teveel last van tocht.
Ik ga ervoor zorgen dat alle overtredingen die jullie hebben genoemd zoals vloeistofdichte
vloer, transparante zijde en kapotte bakken over een maand allen zijn opgelost.
Kunnen jullie niet reageren op alle negatieve informatie die op internet wordt geschreven.
Jullie hebben nu gezien dat er niets mis is.
Controleresultaat
Honden- en kattenbesluit 1999

Niet akkoord

Dit rapport is geautomatiseerd aangemaakt en daarom niet ondertekend.

AID 860, versie 11 juni 2010

Pagina 3 van 3

