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P E R S B E R I C H T 
 

 
Vee&Logistiek Nederland vraagt medewerking overheid bij uitvoeren afspraken 

hitteprotocol veetransport 
 

 
 
Vee&Logistiek Nederland roept de overheid op om bij het beoordelen van hittestress bij 
dieren op transport, het hitteprotocol van de Nederlandse veetransporteurs tot 
uitgangspunt te nemen. In het protocol staat exact omschreven aan welke regels 
veetransporteurs zich moeten houden om het welzijn van dieren zo goed mogelijk te 
waarborgen, als de temperaturen extreem hoog of laag zijn. Door het protocol te 
erkennen en op waarde te schatten, maakt de overheid het de sector mogelijk verdere 
stappen te zetten in het voorkomen van hittestress tijdens veetransport. 
 
 
Door het ontbreken van heldere, aanwijsbare, wetenschappelijke indicatoren voor hittestress bij 
landbouwhuisdieren is het voor iedereen onduidelijk wanneer en hoeveel last een dier 
daadwerkelijk heeft bij hitte. Veetransporteurs worden door het ontbreken van duidelijke en 
wetenschappelijk onderbouwde normen regelmatig geconfronteerd met NVWA-boeterapporten, 
gebaseerd op de individuele interpretatie van NVWA-dierenartsen van hittestress bij dieren. Dat 
veroorzaakt discutabele boeterapporten en willekeur bij controle door de NVWA-dierenarts. Dit 
kan en moet anders. 
  
Wetenschappelijke normen ontbreken 
Wetenschappelijke normen voor het bepalen van de mate van hittestress ontbreken. Dat is nog 
eens bevestigd door het onderzoek van het Bureau Risicobeoordeling&Onderzoek van de 
NVWA (BuRO, 2020) naar de risico’s voor dierenwelzijn van vleesvarkens en vleeskuikens 
tijdens transport bij (extreem) hoge temperaturen. Wetenschappelijke indicatoren ontbreken om 
eenduidig te kunnen bepalen of en hoezeer een dier last heeft van hittestress.  
Zo kan het gebeuren dat een chauffeur alle afspraken uit het hitteprotocol heeft nageleefd, 
maar toch een boete krijgt omdat een dierenarts vindt dat de dieren hittestress hebben. 
 
Daarom roepen wij de overheid op in het handhavingsbeleid de mate waarin een 
veetransporteur de afgesproken maatregelen heeft getroffen, tot uitgangspunt te nemen. Die 
afspraken zijn duidelijk en verifieerbaar. Zou een NVWA-dierenarts constateren dat dieren bij 
transport last van hittestress hebben, dan kan de NVWA handhavend optreden ingeval de 
transporteur de afgesproken maatregelen niet is nagekomen.  
 
Op deze manier wordt ruimte geboden aan verdergaande innovatieve maatregelen, zoals ook 
het advies van BuRO luidt: doorgaan op het pad om risico-reducerende afspraken te maken 
met het bedrijfsleven, meer gebruik te maken van dierindicatoren en het vastleggen van data 
omtrent transport bij hitte. 
 
 



Medewerking NVWA 
Om het welzijn van de dieren onder warme omstandigheden te kunnen waarborgen, is ook op 
andere terreinen medewerking van de NVWA nodig. Eén van de maatregelen uit het 
hitteprotocol is dat dieren bij een temperatuur van 27°C of meer eerder op de dag 
getransporteerd worden.  
Om de dieren 's ochtends vroeg of later op de dag te vervoeren worden de NVWA en de andere 
toezichtsdiensten verzocht hun werkroosters aan te passen. Dit geldt voor het vervroegen van 
aanvoertijden of het verplaatsen van middagshiften bij slachterijen, maar zeker ook bij 
exportcertificering van vee dat bestemd is voor het buitenland. In dat kader pleit Vee&Logistiek 
Nederland voor het verruimen van de mogelijkheden voor stalkeuring en het verplaatsen van de 
inzet van NVWA-keuringsartsen bij vroege exportkeuringen.  
 
 
Hitteprotocol aangescherpt 
In 2016 heeft Vee&Logistiek Nederland het initiatief genomen om samen met haar leden een 
hitteprotocol te ontwikkelen. Jaarlijks wordt het protocol waar nodig en waar mogelijk 
aangepast, op basis van de ervaringen uit de praktijk en in overleg met de overheid. 
 
Sinds de invoering van het hitteprotocol zijn er in de gehele keten forse stappen gezet ten 
gunste van het dierenwelzijn. Een groot deel van het transport vindt op de koelere delen van de 
dag plaats. Moet er toch in de middag vervoerd worden, dan gaan er minder dieren mee op de 
wagen en is voor het vervoeren van vleesvarkens mechanische ventilatie verplicht.  
Wachttijden worden tot een minimum beperkt en er vindt geen lang transport meer plaats 
wanneer onderweg een temperatuur van 30°C voorspeld wordt.  
Verdergaande stappen zijn nog mogelijk wanneer de mogelijkheden die stalkeuring en het 
NVWA-tropenrooster bieden, worden uitgebreid.  
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Helma Lodders, voorzitter van  
Vee&Logistiek Nederland, tel. (06) 2170 3857 of voorzitter@vee-logistiek.nl. Bij geen gehoor 
kunt u contact opnemen met secretariaat van Vee&Logistiek Nederland, tel (070) 219 3000. 
 

    
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Vee&Logistiek Nederland is de brancheorganisatie voor ondernemers in de veehandel en het veetransport, ondernemers 
met veeverzamelcentra en importeurs en exporteurs van levend vee en fokvee. Veelogistieke ondernemers vormen een 
cruciale schakel in de keten van de voedselproductie. Vee&Logistiek Nederland vertegenwoordigt de belangen van haar 
leden bij politiek, overheid, maatschappij en ketenpartners. Tevens staan dienstverlening aan de individuele veehandelaar, 
veetransporteur, exporteur en verzamelplaatshouder en het stimuleren en faciliteren van contacten tussen leden hoog in 
het vaandel. Bij de organisatie zijn nagenoeg alle ondernemers uit de branche aangesloten. Met een totale omzet van 
jaarlijks 5 miljard euro levert de sector die Vee&Logistiek Nederland vertegenwoordigt een belangrijke bijdrage aan de 
Nederlandse economie. Meer informatie: www.vee-logistiek.nl  

mailto:voorzitter@vee-logistiek.nl
http://www.vee-logistiek.nl/
https://www.facebook.com/VeeEnLogistiekNederland
https://twitter.com/VeeLogistiekNL

