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Onderwerp: maximum temperatuur veetransport 
 
 
 
Geachte heer Adema, 
 
Wij, de brancheorganisaties in het veetransport, de (pluim)veehouderij en vleesverwerkende industrie 
zijn onaangenaam verrast en teleurgesteld over uw eenzijdig voornemen om de maximum temperatuur 
voor veetransport vast te leggen op 30°C en mogelijk zelfs lager. Wij voorzien grote problemen en 
lichten onze bezwaren graag nader toe. 
 
Vanaf 2015 werken wij als brancheorganisaties gericht en succesvol aan het zoveel mogelijk 
voorkomen van hittestress bij landbouwhuisdieren. Het borgen van dierenwelzijn is ons immers ernst. 
Uw ministerie, de NVWA en de sector zijn na de zomer van 2015 gestart met het opstellen van een 
nationaal gecoördineerd plan rond vervoer van dieren tijdens extreme temperaturen. De sectorpartijen 
hebben voor de zomer van 2016 eigen hitteprotocollen opgesteld, waarbij de sector vanaf een 
verwachte temperatuur van 27°C preventieve maatregelen neemt tegen hittestress bij 
landbouwhuisdieren. Daarbij heeft de sector in 2016 zelf besloten om geen dieren meer te vervoeren bij 
een temperatuur van 35°C of hoger. Dat is vier jaar voordat de beleidsregel met een verbod op 
veetransport boven 35°C per 2 juli 2020 in werking trad. In de opvolgende jaren zijn de 
sectorprotocollen op initiatief van de branche diverse malen geactualiseerd en aangescherpt. Inmiddels 
zijn onder leiding van uw ministerie ook de initiatieven van verschillende sectoren gebundeld in een 
Plan van aanpak voor hittestress bij landbouwhuisdieren. 
 
Deze gezamenlijke aanpak heeft in de gehele keten geleid tot een grote bewustwording van de 
omgang met dieren onder zomerse omstandigheden die zeer succesvol is gebleken. Het aantal 
incidenten tijdens het vervoer van dieren is met deze aanpak tot een minimum beperkt. De (concept) 
evaluatie van het Nationaal Plan voor veetransport bij extreme temperaturen van de NVWA over 2022 
geeft daarnaast blijk van de goede resultaten die met deze aanpak jaar na jaar zijn geboekt. Het 
succes van de gezamenlijke aanpak blijkt ook uit de inspectierapporten die op 14 november 2022 naar 
aanleiding van een Woo-verzoek openbaar zijn gemaakt (woo-besluit 22-0587). 
 
De sectorpartijen zien mogelijkheden om het in de toekomst nog beter te doen. Zo vragen wij al 
verschillende jaren om meer mogelijkheden om bij warme dagen de openingstijden van slachterijen te 
verschuiven naar de koelere momenten op de dag en de uren te verruimen zodat de activiteiten 
gespreid kunnen worden. Helaas zijn de NVWA en KDS niet in staat gebleken om aan dit verzoek 
tegemoet te komen. Zo maakt de NVWA verruiming van werktijden voor keuren en toezicht pas 
mogelijk bij een verwachte temperatuur van 33°C en bleek zij onvoldoende flexibel om in voorkomende 
gevallen aan de aanvraag te kunnen voldoen. Dit terwijl het bedrijfs-leven al vanaf 27°C maatregelen 
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neemt. De wensen van het bedrijfsleven zijn recent weer ingebracht in het evaluatieoverleg van 8 
november 2022 (zie bijgevoegd). Helaas hebben wij daar tot op heden nog geen reactie op gehad. Een 
constructieve bijdrage van de overheid is hierin cruciaal voor het bedrijfsleven. 
 
Uw voornemen om eenzijdig zonder overleg een maximumtemperatuur van 30°C of lager in 
regelgeving op te nemen zet onze succesvolle samenwerking op losse schroeven. Uit bovenstaande 
blijkt dat de sector de afgelopen jaren, samen met uw ministerie, de nodige stappen heeft gezet. De 
sector is bereid meer stappen te zetten, maar dit vereist passende medewerking van de NVWA en 
KDS, twee organisaties waar u als minister verantwoordelijkheid voor draagt. Wij verzoeken u dan ook 
de KNVA en KDS te instrueren beter medewerking te verlenen aan de hitteplannen van de sector.  
 
Naast het verlies van de bereidwillige samenwerking hebben wij de volgende inhoudelijke bezwaren: 
 

 Invoering van een lagere maximum temperatuur voor veetransport gaat voorbij aan de 
Europese discussie over het proces tot wijziging van de Transportverordening. Gezien de 
impact van de EFSA-adviezen is het veel te vroeg om te veronderstellen dat de Landbouwraad 
deze voorstellen zal overnemen. 

 Verlaging van de maximumtemperatuur voor veetransport wordt gelegitimeerd met een 
verwijzing naar de EFSA-adviezen. Deze adviezen zijn echter voor het veetransport niet 
wetenschappelijk onderbouwd. Het onderzoek naar dit thema heeft immers nagenoeg alleen in 
stallen plaatsgevonden. 

 Het verlagen van de maximumtemperatuur voor veetransport naar 30°C zal onherroepelijk 
leiden tot welzijnsproblemen in stallen en problemen voor afnemers en toeleveranciers. Door de 
geringe transportmogelijkheden zullen dieren langer in de stallen verblijven. Dit heeft grote 
gevolgen voor de gehele keten. Aandacht hiervoor ontbreekt. 

 Het transport van dieren wordt opgepakt als single issue. Dit terwijl de veehouderij een aantal 
uitdagingen heeft die vragen om een integrale benadering. 

 Met deze beleidsregel plaatst Nederland zich binnen Europa op een eiland. Strengere regels 
zullen onherroepelijk leiden tot hogere kosten ten opzichte van de concurrenten in andere 
landen. 

 De keuze voor een lagere maximumtemperatuur voor Nederland zal vanwege de Europese 
Transportverordening niet van toepassing zijn op grensoverschrijdend transport vanuit en naar 
aangrenzende landen. De rol die het internationaal veetransport heeft om ook in andere landen 
te zorgen voor kwalitatief goed en voldoende voedsel wordt met deze maatregel onderschat. 

 

Wij roepen u op om de samenwerking met het bedrijfsleven op waarde te schatten, niet over te gaan tot 

de verdere verlaging van de maximumtemperatuur voor veetransporten en de Europese discussie en 

besluitvorming af te wachten. 

Wij gaan graag het gesprek over dit onderwerp met u aan. 

 

Hoogachtend, 
 
 
NEPLUVI POV – Producentenorganisatie Varkenshouderij LTO Nederland SBK - 
Stichting Brancheorganisatie Kalversector Vee & Logistiek Nederland COV - Centrale 
Organisatie voor de Vleessector Saveetra KNS AVINED VPETN – Vereniging 
Export en Transport Nederland NVPSB - Nederlandse Vereniging van Pluimvee Service 
Bedrijven 


