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Dierenvervoer 
Inspectieresultaten 2019 

De vervoerteams van de NVWA surveilleren op de Nederlandse 
wegen om diertransporten te inspecteren. In deze factsheet 
staan de resultaten van deze controles. 

Diertransporten moeten aan diverse regels voldoen, waar de NVWA op controleert.  

• Om het welzijn van dieren tijdens het vervoer te garanderen, zijn regels gesteld in de 

Europese Verordening (EG) nr. 1/2005 (Transportverordening).  

• In de Regeling handel levende dieren en levende producten (Regeling handel) staan de eisen 

voor in- en uitvoer van dieren beschreven.  

• In de Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen 

en TSE’s (Regeling preventie) staan preventieve maatregelen opgenomen om de verspreiding 

van dierziekten zoveel mogelijk te voorkomen. 

 

Daarnaast controleert de NVWA tijdens de vervoersinspecties op de eisen die voortkomen uit:   

• Regeling voertuigen; 

• Besluit identificatie en registratie van dieren (Besluit I&R);  

• Regeling identificatie en registratie van dieren (Regeling I&R). 

 

De uitgevoerde inspecties tijdens het surveilleren zijn zowel aselect als risicogericht. Er is geen 

representatieve steekproef uitgevoerd ten behoeve van een naleefbeeld van de sector. 

Werkwijze 

Vooraf vindt geen analyse en selectie van bedrijven of vervoerders plaats. De inspecties zijn op 

eigen initiatief op basis van risico-inschatting, vakkennis en eventuele signalen door inspecteurs 

uitgevoerd. Het gaat om inspecties die te maken hebben met het vervoer van dieren, maar 

zonder aanleiding in een projectvorm. Hierdoor varieert het type transport, diersoort en ook 

welke regelgeving van toepassing is. Deze inspecties kunnen onderweg of op locatie 

(slachtplaats, verzamelcentrum of primair bedrijf) plaatsvinden.   
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Resultaten 

In 2019 zijn er 1.521 inspecties uitgevoerd, waarvan er 376 niet akkoord waren.  

 

mondelinge 

mededeling 

schriftelijke 

waarschuwing 

rapport van 

bevindingen 

proces-

verbaal 

totaal 

79 225 38 34 376 

Overzicht interventies 

 

Een overzicht van de afdoening en interventies per diersoort is hieronder weergegeven. 

 

diersoort akkoord MM SW RvB PV percentage 

niet akkoord 

Schapen/geiten 36 3 26 2 5 50 

Paarden 106 5 41 1 3 32 

Runderen 263 25 85 9 21 35 

Pluimvee 122 11 16 2  19 

Leeg vervoermiddel 430 29 43 22 3 18 

Varkens 181 5 13 2 1 10 

Hommels/bijen 1      

Kameelachtigen 1      

Vissen 3      

Dierentuindieren 1  1    

Honden 1 1   1  

Totaal 1.145 79 225 38 34  

Verklaring afkortingen: MM = mondeling mededeling, SW = schriftelijke waarschuwing, RvB = rapport van bevindingen, PV = 

proces-verbaal 

 

De beste naleving is vastgesteld bij het vervoer van varkens. De slechtste naleving is vastgesteld 

bij het vervoer van bij schapen/geiten. De meeste afwijkingen hadden betrekking op de verplichte 

documenten, voornamelijk met de transportvergunning en het vervoersdocument. De percentages 

niet akkoord van de diersoorten hommels/bijen, kameelachtigen, vissen, dierentuindieren en 

honden zijn niet opgenomen in bovenstaande tabel. Het aantal inspecties bij deze diersoorten is 

zeer laag en geeft hierdoor geen betrouwbaar beeld. 

 

De meeste afwijkingen zijn geconstateerd met betrekking tot de Transportverordening. De meeste 

overtredingen met betrekking tot de Transportverordening zijn geconstateerd bij de verplichte 

documenten; met betrekking tot de Regeling preventie bij de R&O-verplichtingen, met betrekking 

tot de Regeling handel bij het gezondheidscertificaat en met betrekking tot Regeling voertuigen bij 

de lengte en hoogte van het vervoermiddel. Een overzicht met de type overtredingen en 

interventies is hieronder weergegeven. Per inspectie kunnen meerdere overtredingen vastgesteld 

worden. 
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Regeling preventie MM SW RvB PV totaal 

Geen/onvoldoende R&O 7 23 10 2 42 

Registratie R&O niet volledig/juist 9 30   39 

Afwijking met betrekking tot het bijeenbrengen   1 3 4 

Afwijkingen met betrekking tot afvoer verzamelcentrum 

(VC) 

 1  1 2 

Niet geheel lossen van het vervoermiddel/-eenheid   1 1 2 

Afwijking met betrekking tot overladen    1 1 

Afwijking met betrekking tot tweede R&O 1    1 

Totaal 17 53 12 8 91 

 

Transportverordening      

Afwijking met betrekking tot de documenten  19 100 5 10 134 

Afwijking met betrekking tot de eisen omtrent het 

vervoermiddel bij lang transport 

3 17 1 3 24 

Afwijking met betrekking tot de eisen omtrent het 

vervoermiddel 

1 16  1 18 

Afwijking met betrekking tot de omstandigheden van de 

dieren 

1 5 1 1 8 

Afwijking met betrekking tot de omstandigheden van de 

dieren bij lang transport 

 5 1 2 8 

Afwijking met betrekking tot de documenten bij lang 

transport 

1 1  3 5 

Afwijking met betrekking tot de oppervlakte laadvloer 1    1 

Totaal 26 144 8 20 198 

 

Regeling handel      

Afwijkingen met betrekking tot het 

gezondheidscertificaat 

14 16  10 40 

Overige 2 6 2 1 11 

Afwijkingen met betrekking tot de vereisten bij import    1 1 

Totaal 16 22 2 12 52 

 

Regeling voertuigen      

Afwijking met betrekking tot de hoogte van het 

vervoermiddel 

   3 3 

Afwijking met betrekking tot de lengte van het 

vervoermiddel 

1 1   2 

Totaal 1 1  3 5 

 

Regeling I&R      

Geen paspoort 1 4   5 

Geen/onvoldoende oormerken  1 1 2 4 

Totaal 1 5 1 2 9 

Verklaring afkortingen: MM = mondeling mededeling, SW = schriftelijke waarschuwing, RvB = rapport van bevindingen, PV = 

proces-verbaal 
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Conclusie  

Uit de inspecties blijkt dat de naleving varieert. De meeste overtredingen zijn, tijdens het 

surveilleren, bij het vervoer van schapen/geiten geconstateerd (50% niet akkoord). De meeste 

afwijkingen die zijn geconstateerd hebben betrekking tot de Transportverordening. De meest 

voorkomende type overtredingen hebben betrekking op de verplichte documenten tijdens 

transport (Transportverordening) en de R&O-verplichtingen (Regeling preventie). 
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