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1
Inleiding 
en kaders
Jaarlijks worden 365 miljoen runderen, 
schapen, geiten en varkens, en ruim  
9 miljard kippen, kalkoenen en ander 
pluimvee in Europa vervoerd. 

Als chauffeur heb je een belangrijke 
taak bij transporteren van dieren 
waarbij het dierenwelzijn altijd voorop 
moet staan. 1
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1 Inleiding en kaders

 1.1 Centrale rol dierenwelzijn

De lidstaten van de EU hebben de Europese Overeenkomst inzake de bescherming  
van dieren tijdens internationaal vervoer geratificeerd (lees: ondertekend). 

Centraal staat het dierenwelzijn, waarbij de volgende doelstelling van belang is:
Het langdurig vervoeren van dieren, met inbegrip van slachtdieren, moet zoveel 
mogelijk beperkt worden.

Binnen alle 27 EUlidstaten is de Verordening (EG) nr. 1/2005 (Transportverordening 
dieren) van kracht met:

• Inrichtingseisen veevervoermiddelen;
• Eisen ten aanzien van de tijdsduur van diertransporten (reistijd); 
• Het komen tot een geharmoniseerd (lees: tot samengaand geheel gemaakt) Europees 

certificaatmodel voor geregistreerde vervoerders, en het harmoniseren van de 
reisjournalen voor het lange-afstandsveevervoer; 

• Zorgen dat ieder personeelslid dat tijdens het vervoer met levende dieren omgaat, 
een door de bevoegde autoriteiten erkende cursus volgt en een getuigschrift 
(pluim-)veetransport heeft; 

• Zorgen dat bij de veterinaire controles aan de grensinspectieposten van de  
Gemeenschap ook de omstandigheden voor het welzijn van de vervoerde dieren 
grondig worden gecontroleerd. 

Als het welzijn van dieren te wensen overlaat, is dat dikwijls te wijten aan een gebrek aan 
kennis en onkunde van de medewerkers. Iedere chauffeur, die commercieel dieren 
vervoerd, moet een door de overheid erkend examen met goed gevolg hebben afgesloten 
en over een geldig getuigschrift van Vakbekwaamheid pluimveetransport, inmiddels in 
Nederland een geldig CBR-pasje, beschikken.
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Het gaat om bestuurders die de volgende dieren vervoeren:
• Eenhoevigen;
• Runderen;
• Schapen;
• Geiten;
• Varkens; 
• Pluimvee, inclusief broedeieren (aparte cursus, bij examen en getuigschrift in 

Nederland!).

De opleiding heeft ten minste betrekking op de technische en administratieve aspecten 
van de communautaire wetgeving betreffende de bescherming van dieren tijdens het 
vervoer, met name op de volgende punten: 

• Algemene vervoerseisen;
• Diergeschiktheid bij vervoer en specifieke voertuigeisen;
• Vervoersdocumenten en het reisjournaal bij lange veetransporten;
• Dierfysiologie, in het bijzonder de eet- en drinkbehoeften, diergedrag en het begrip 

stress;
• Praktische aspecten van de omgang met dieren;
• Effect van het rijgedrag op het welzijn van de vervoerde dieren en op de vleeskwaliteit;
• Eerste hulp voor dieren; 
• Veiligheid van het personeel dat met de dieren omgaat. 

De omstandigheden voor het welzijn van dieren tijdens het vervoer zijn voornamelijk 
afhankelijk van de wijze waarop de vervoerders en hun medewerkers te werk gaan. 
Controles door de bevoegde autoriteiten kunnen worden bemoeilijkt, doordat de 
vervoerders vrij in de verschillende lidstaten kunnen opereren. Immers, er is vrijheid 
van het transport van onder meer goederen, waartoe ook dieren worden gerekend.
Daarom moeten vervoersondernemingen in sterkere mate ter verantwoording worden 
geroepen en op transparantere wijze opereren ten aanzien van hun status en hun 
verrichtingen. Zij moeten met name kunnen aantonen dat zij in het bezit zijn van een 
overheidsvergunning, stelselmatig melding maken van eventuele problemen, en zorg-
vuldig aantekening houden van hun verrichtingen en de gevolgen daarvan. 
Kortom, er moet worden gewerkt aan een kwaliteitssysteem.

Bij het vervoer van dieren zijn betrokken:
• Vervoerders;
• Veehouders; 
• Handelaren;
• Verzamelcentra;
• Slachthuizen en dergelijke;
• Overheden.

Iedere partij heeft verplichtingen met betrekking tot het welzijn van dieren. 
In EUverordening nr. 1/2005 is duidelijk aangegeven dat alle partijen in de logistieke 
keten verantwoordelijk zijn voor het dierenwelzijn:

Bij het vervoer van dieren zijn niet alleen vervoerders betrokken, maar ook vee-
houders, handelaars, verzamelcentra, slachthuizen enzovoorts. Bijgevolg moeten 
sommige verplichtingen met betrekking tot het welzijn van dieren gelden voor 
iedereen die bij het vervoer van dieren betrokken is.

Verzamelcentra spelen een belangrijke rol in het vervoer van alle diersoorten, met 
uitzondering van pluimvee, omdat in Nederland een verzamelverbod (lees: marktverbod) 
geldt voor pluimvee, loopvogels en duiven sinds 2005. 
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Dit verbod is onder voorwaarden niet van toepassing op een keuring of tentoonstelling 
van sierpluimvee, loopvogels of postduiven of op een wedvlucht van postduiven.

Langdurige transporten zijn waarschijnlijk schadelijker voor het welzijn van de dieren 
dan korte transporten. Er zijn dan ook speciale procedures ontworpen om een betere 
handhaving van de normen te garanderen, met name door de traceerbaarheid van de 
transporten te verbeteren.

De gegevens van de digitale tachograaf / analoge tachograaf moeten beschikbaar worden 
gesteld en worden gecontroleerd zodat de maximale transporttijden uitgaande van de 
wetgeving inzake dierenwelzijn in acht worden genomen. Zo heeft een dergelijke tacho-
graaf een dubbele functie: 

1. Registeren van de diensttijden van de chauffeur;
2. De gegevens van de digitale tachograaf kunnen gecombineerd worden met gps- 

gegevens; zo kan de reistijd van de dieren afgeleid worden.

Een GPS-volgsysteem, evenals het bijhouden van een reisjournaal, is géén wettelijke 
verplichting bij lange pluimveetransporten (> 8 uur), maar worden soms wel allebei 
gebruikt door de vervoerder (reisjournaal met medewerking bevoegde autoriteit). 

Het feit dat overtredingen van de wetgeving inzake dierenwelzijn onvoldoende worden 
bestraft, nodigt uit tot niet-naleving. Dit kan leiden tot concurrentievervalsing.
De lidstaten moeten zelf sancties vaststellen die van toepassing zijn op overtredingen 
van de bepalingen van deze verordening en ervoor zorgen dat die worden toegepast. 
De sanctie moet doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. 

De Raad heeft de mogelijkheid om belangrijke technische aspecten van verordening aan 
te passen, met name in het licht van een beoordeling van de gevolgen van de verordening 
voor het vervoer van levende dieren in een uitgebreide Gemeenschap.

Tevens kan bepaald worden welke specifieke kenmerken van het navigatiesysteem 
gebruikt moeten worden voor wegvervoermiddelen. Rekening houdend met de toekom-
stige technologische ontwikkelingen op dit gebied, zoals de ingebruikneming van het 
Galileosysteem. Met andere woorden: hoe kunnen voertuigen en hun lading gemakkelijk 
gevolgd worden? 
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