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Datum: 10 november 2020 
Onderwerp: dienstverlening in de avonden 
 
 
Geachte keurpunthouders, aanbieders en brancheverenigingen, 
 
Zoals met u in diverse recente overleggen besproken, gaat de NVWA de mogelijkheid tot dienstverlening in de 
avonden uitbreiden. Dit wordt met ingang van week 47 mogelijk op werkdagen van maandag tot en met 
donderdag, tot 21:00 uur (aanvang laatste keuring in het keurlokaal uiterlijk 20:30 uur). 
 
De dagdiensten op werkdagen van maandag – vrijdag zullen nagenoeg ongewijzigd blijven en de avonddiensten 
zijn dus additioneel. Voor de dagdiensten blijft gelden dat de inzet van capaciteit zoveel mogelijk wordt 
afgestemd op de omvang van het aangevraagde werk. 
 
De “avond”-dienstverlening krijgt vorm middels de inzet van twee zgn. mobiele teams. Per avond zetten we 
steeds 2 teams in van in totaal maximaal 2 dierenartsen en 2 assistent inspecteurs. Eén team van één 
dierenarts en één assistent inspecteur start aansluitend op de dagdienst voor de keurpunten in de Waal- en 
Eemhaven. Het tweede team start aansluitend op de dagdienst op de Maasvlakte. Het kan zijn dat de assistent 
voor de Waal- en Eemhaven aanvangt op de Maasvlakte als de aangevraagde aantallen in de verhouding 
Oost/West daar aanleiding toe geven. De startplaats van het mobiele team op de Maasvlakte zal zoveel 
mogelijk per dag gerouleerd worden over de keurpunten aldaar, mede kijkend naar de locatie waar het 
zwaartepunt van de aangevraagde activiteiten ligt. Naargelang het aanbod op diverse keurpunten manifesteert 
zal een team zich opsplitsen over meerdere locaties in een gebied. 
 
Om de beoogde avond-dienstverlening zo efficiënt mogelijk te kunnen organiseren, gelden de volgende zaken: 

 Bundeling  van keuringen door keurpunthouders is zeer gewenst. 
 De NVWA geeft geen garanties over de aantallen welke afgewerkt kunnen worden. 
 Er dient zorg gedragen te worden voor realistische aanvragen, waarbij rekening gehouden wordt met 

de aantallen welke daadwerkelijk in een bepaald blok uitgevoerd kunnen en gaan worden (ook 
rekening houdend met de personele bezetting van het keurpunt). 

 Voor communicatie met de mobiele NVWA teams wordt een email MTRI@NVWA.nl 
 Voor de ‘afgeroepen’ capaciteit geldt dat container(s) daadwerkelijk klaar moeten staan ter keuring als 

de NVWA-bezetting verschijnt. Zo niet, her-prioriteert het eigenstanding.  
 Probleem containers worden verzegeld en doorgeschoven naar het volgende dagdeel. 
 Finale beoordeling over waar, wanneer en welke NVWA inzet kan worden geboden is aan het 

betreffende mobiele NVWA team. 
 
Voor alle diensten blijft de beschikbare capaciteit afhankelijk van de corona-ontwikkelingen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
P.I. (Peter) Verbaas 
Afdelingshoofd Importkeuring 


