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BIJLAGE 1: VOORSCHRIFTEN ERKENNINGSREGELING DIERTRANSPORT 
 

Deze voorschriften nemen de terminologie van de Algemene Voorwaarden Erkenningsregeling Diertransport over. 

Deze voorschriften bestaan uit de volgende onderdelen: 

 

Algemeen: 

1. Bedrijfsgegevens en administratie 

2. Opleiding en personeel 

3. Dierwelzijn en transport 

4. Reiniging/ontsmetting en hygiëne-eisen 

 

Varkenstransport 

5. Voorschriften varkenstransport 
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1. ALGEMEEN/ADMINISTRATIEF  
VOORSCHRIFTEN ALGEMEEN/ADMINISTRATIEF - ERKENNINGSREGELING DIERTRANSPORT  

Norm 
nr. 

Voorschrift Meetmethode Interpretatie  Antwoordmogelijkheden  

    Ja Nee/Weging N.V.T. Wetgeving? 

A01 De deelnemer is in het bezit van een 
geldige vergunning voor het vervoeren 
van vee. 

Administratief (op afstand) Controleer op de 
aanwezigheid van een 
geldige vergunning voor 
het vervoeren van vee in 
de administratie. 
 

 Schorsing het vervoer van 
eigen dieren in  
eigen 
vervoermiddelen 
over afstand van 
ten hoogste 50 
km van hun 
bedrijf 

Ja,  artikel 6 lid 
1  
EU 1/2005 

A02 De deelnemer zorgt voor een actueel  
overzicht van alle door de deelnemer 
gebruikte vervoerseenheden voor vee in 
het daartoe aangewezen register. 

Administratief (op afstand) Actueel = de gegevens 
lopen niet meer dan twee 
werkdagen achter op de 
werkelijkheid. Controleer 
of het  register 
overeenstemt met het 
betreffende wagenpark. 

 B Geen N.V.T. 
mogelijk 

Nee, 
bovenwettelijk 

A03 Voor elke vervoerseenheid is een geldig 
bewijs van goedkeuring op het bedrijf 
aanwezig: een RDW  keuringsbewijs bij 
inzet voor transport > 8 uur.    

Administratief (op afstand) Controleer op de 
aanwezigheid van geldige 
keuringsbewijzen in de 
administratie. 

 C NVT op 
transport < 8 uur 

Ja,  lid 3.1 en 
EU 1/2005 
hfdstk III, 
artikel 18, lid 
2. 

A04 Voor elke vervoerseenheid is een geldig 
bewijs van goedkeuring op het bedrijf 
aanwezig: een keurmerk diertransport  bij 
inzet voor transport < 8 uur). 

Administratief (op afstand) Controleer op de 
aanwezigheid van geldige 
keuringsbewijzen in de 
administratie. 

 C NVT op 
transport > 8 uur 

Nee, 
bovenwettelijk 

A05 In het register van door de deelnemer 
gebruikte vervoerseenheden  is voor elke 

Administratief (op afstand) Controleer de 
aanwezigheid van de in 
het voorschrift genoemde 

 B  N.V.T. op 
transport < 8 uur 

Ja, EU 1.2005, 
hfdstk VI, lid 
3.4 
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vervoerseenheid in ieder geval 
opgenomen: 
- kenteken; 
- een geldig bewijs van goedkeuring (RDW 
of keurmerk diertransport); 
- totaal vloeroppervlak per 
vervoerseenheid; 
- totaal vloeroppervlak per laag. 

punten aan de hand van 
het overzicht. 

Bovenwettelijk 
veetransport  
<8 uur. 

A06 De deelnemer zorgt voor een correcte 
registratie van alle uitgevoerde 
transporten van vee. Minimaal zijn 
daarvoor benodigd: 

 Vervoersdocument 

 R&O bewijs 

Administratief (op afstand) Controleer in de 
bedrijfsadministratie 
en/of op het 
vervoermiddel of de 
vrachtdocumenten (voor 
zover van ook het 
exportcertificaat) op de 
juiste wijze en volledig zijn 
ingevuld. 

 C Geen N.V.T. 
mogelijk 

 
Art. 4 1/2005 
+ besluit 
houders van 
dieren art. 
1.43 

A07 De deelnemer beschikt over een sluitende 
rittenregistratie per vervoerseenheid. 
Daarbij wordt in ieder geval de laad- en 
losplaats en -tijd, aantal en soort dieren 
geregistreerd. 
 

Administratief (op afstand) Controleer in de 
bedrijfsadministratie of 
van elke vervoerseenheid 
de ritvolgorde is 
vastgelegd. Controleer de 
werkelijke ritvolgorde aan 
de hand van aanvullende 
gegevens zoals R&O 
boekje, 
tachograafgegevens, 
planningssysteem. 

 C Geen N.V.T. 
mogelijk   

Ja, EU 1/2005, 
bijlage II, lid 1. 

A08 Vervoersdocumenten en R&O bewijzen 
worden na het beëindigen van de rit 
minimaal drie jaar bewaard. 

Administratief (op afstand) Controleer of er stukken 
van max. 3 jaar terug zijn 
te vinden gerekend vanaf 
de rit-datum. 

 C Geen N.V.T. 
mogelijk 

Ja, EU 1/2005, 
hdfstk III, 
artikel 21 lid 2. 

A09 Vervoerseenheden ingezet voor transport 
met een duur van  > 8 uur zijn 
aantoonbaar te traceren via 
satellietnavigatie (SATNAV). 

Administratief (op afstand) Controleer of de data van 
de    satellietnavigatie van 
transporten > 8 uur 
inzichtelijk zijn. 

 C N.V.T.: Geen 
transport >8 uur 

Ja, EU 1/2005, 
Hfdstk. II, 
artikel 6 lid 9. 
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A010 Vervoerseenheden ingezet voor transport 
> 8 uur registreren de temperatuur 
binnen de vervoerseenheid gedurende 
het transport. 

Administratief (op afstand) Controleer of de data van 
de  
temperatuurregistratie 
van ritten met een duur > 
8 uur beschikbaar zijn. 

 C N.V.T.: Geen 
transport >8 uur 

Ja, EU 1/2005, 
Hfdstk VI, lid 
3.3. 
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2. OPLEIDINGEN/PERSONEEL 
 

 

  

VOORSCHRIFTEN OPLEIDINGEN/PERSONEEL - ERKENNINGSREGELING DIERTRANSPORT  

Norm 
nr. 

Voorschrift Meetmethode Interpretatie  Antwoordmogelijkheden Wetgeving? 

    Ja Nee/Weging N.V.T.  

P01 Iedere chauffeur en verzorger, die diertransporten 
uitvoert, dient in het bezit te zijn van een geldig 
Getuigschrift van  Vakbekwaamheid Veetransport. 
Het Getuigschrift mag niet ouder zijn dan 5 jaar.   

Administratief 
(op afstand) 

Controleer of de transporten uit de 
steekproef zijn uitgevoerd door 
medewerkers (chauffeur en 
overigen) met een geldig 
getuigschrift. 

 B Geen 
N.V.T. 
mogelijk 

Ja, EU 1/2005, 
Hdfstk II, Artikel 6 

P02 De deelnemer beschikt over een noodplan, waarin 
in ieder geval is beschreven hoe om te gaan met: 
- transport niet volgens planning; 
- dieren ziek of gewond tijdens transport; 
- extreme weersomstandigheden. 

Administratief 
(op afstand) 

Beoordeel het noodplan op inhoud 
en uitvoerbaarheid. Noteer datum of 
versienummer. 

 B Geen 
N.V.T. 
mogelijk 

Deels, Type II 
vergunning NVWA 
K-LV-WLZVL-04 

P03 Iedere chauffeur is aantoonbaar bekend met het 
noodplan. Het noodplan is beschikbaar in de auto. 

Administratief 
(op afstand  
dmv 
interview) 

Controleer of de deelnemer haar 
chauffeurs heeft voorgelicht over de 
inhoud van het noodplan en noteer 
op welke wijze dit is gebeurd. Doe 
een steekproef. 

 B Geen 
N.V.T. 
mogelijk 

Deels, Type II 
vergunning NVWA 
K-LV-WLZVL-04 

P04 Iedere chauffeur is in het bezit van een geldig bewijs 
van het met succes volgen van de voorgeschreven 
cursus R&O. Het bewijsstuk mag niet ouder zijn dan 
5 jaar. 

Administratief 
(evt. op 
afstand) 

Controleer certificaat of bewijs van 
deelname en noteer datum.  

 B N.V.T.  Nee, 
bovenwettelijk 
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3. DIERWELZIJN EN GEZONDHEID 
VOORSCHRIFTEN DIERWELZIJN EN GEZONDHEID - ERKENNINGSREGELING DIERTRANSPORT  

Norm 
nr. 

Voorschrift Meetmethode Interpretatie  Antwoordmogelijkh
eden 

Wetgeving? 

    Ja Nee/Weging N.V.T.  

D01 Bij transport >8 uur blijft de temperatuur in het 
veetransport te allen tijden tussen 5 – 30°C met een 
tolerantie van 5°C. 

Administratief
(op afstand) 

Controleer het naleven van dit 
voorschrift aan de hand van 
overzichten van 
temperatuurregistratie. 

 C  Ja, EU 1/2005, 
Hfdstk. VI, lid 3.1 

D02 Vervoerseenheden ingezet voor transport >8 uur 
hebben een werkend alarmsysteem, dat afgaat 
wanneer de temperatuur in het vervoermiddel 
onder de +5°C of boven 30°C gaat. De chauffeur 
ontvangt een waarschuwing zowel binnen als buiten 
de wagen. 

Administratief 
(op afstand) 

Controleer aanwezigheid en 
functioneren alarm systeem of 
overzicht alarmmeldingen. 

 B N.V.T. bij 
transport 
<8 uur. 

Ja, EU 1/2005, 
hfdstk VI lid 3.1 en 
3.4 

        

D03 Bij extreme weersomstandigheden neemt de 
deelnemer additionele maatregelen om het welzijn 
van de vervoerde dieren te waarborgen conform het 
op www.vee-logistiek.nl gepubliceerde  
hitteprotocol. 

Fysiek 
(slachterij) / 
Administratief
(op afstand)  

Controleer of de deelnemer bij 
extreme weersomstandigheden 
additionele maatregelen heeft 
genomen. Gebruik hierbij ook de 
informatie die vanuit slachterijen 
beschikbaar is. Noteer de resultaten 
van een steekproef met datum, 
kenteken en getroffen maatregelen.  

 C N.V.T. bij 
ontbreke
n van 
extreme 
weersom
standigh
eden 

Nee, 
bovenwettelijk 

D04 De deelnemer houdt zijn chauffeurs en verzorgers 
betrokken bij het transport van vee op de hoogte 
over de eisen op het gebied van 
transportwaardigheid van vee. 

Administratief 
(op afstand 
d.m.v. 
interview) 

Controleer de wijze waarop de 
chauffeurs periodiek worden 
voorgelicht over de eisen rondom 
transportwaardigheid van vee.  

 B Geen 
n.v.t. 
mogelijk 

Ja, EU 1/2005, 
hfdstk I, artikel 3e 

  

http://www.vee-logistiek.nl/
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4. REINIGING EN ONTSMETTING 
VOORSCHRIFTEN REINIGING EN ONTSMETTING - ERKENNINGSREGELING DIERTRANSPORT  

Norm 
nr. 

Voorschrift Meetmethode Interpretatie  Antwoordmogelij
kheden 

Wetgeving? 

    Ja Nee/Wegi
ng 

N.V.T.  

R01 Na het lossen worden vervoermiddelen en bij het 
transport gebruikte hulpmiddelen voor het verlaten 
van het losadres c.q. voor het opnieuw laden 
gereinigd en ontsmet. Er is een registratie van iedere 
reiniging en ontsmetting per vervoerseenheid. 

Administratief  Controleer of de registratie in het R&O 
boekje overeenkomt met de 
uitgevoerde transporten en controleer 
de reinheid van een vervoermiddel. 

 C  Artikel 4 2020-688 
EU 

R02 Na het lossen worden vervoermiddelen en bij het 
transport gebruikte hulpmiddelen voor het verlaten 
van het losadres c.q. voor het opnieuw laden 
gereinigd en ontsmet. Er is een registratie van iedere 
reiniging en ontsmetting per vervoerseenheid. 

Fysiek Controleer of de registratie in het R&O 
boekje overeenkomt met de 
uitgevoerde transporten en controleer 
de reinheid van een vervoermiddel. 

 C  Artikel 4 2020-688 
EU 

R03 Een vervoermiddel waarmee een of meer 
evenhoevigen in Nederland worden gebracht, 
afkomstig uit een derde land of uit een door Onze 
Minister aangewezen lidstaat*, dat wordt gelost op 
een inrichting die niet beschikt over een erkende 
R&O plaats wordt in voorkomend geval na reiniging 
en ontsmetting op de losplaats onmiddellijk 
vervoerd naar een erkende R&O plaats om aldaar te 
worden gereinigd en ontsmet. 

Administratief 
/ Fysiek (R&O 
plaats) 

Controleer of de registratie in het R&O 
boekje overeenkomt met de 
uitgevoerde transporten en controleer 
de reinheid van een vervoermiddel. 

 C N.V.T. 
Geen 
export 

Ja, Besluit houders 
van dieren art. 
2.10.f lid 1 

R04 Een vervoermiddel, dat kennelijk is gebruikt voor het 
vervoeren van evenhoevigen in derde landen en in 
lidstaten waar een uitbraak van een besmettelijke 
dierziekte bij gehouden dieren is bevestigd*, en 
vanuit deze landen leeg in Nederland wordt 
gebracht, wordt onmiddellijk na binnenkomst in 
Nederland gereinigd en ontsmet op een erkende 
R&O plaats. 

Administratief 
/ Fysiek (R&O 
plaats) 

Controleer of de registratie in het R&O 
boekje overeenkomt met de 
uitgevoerde transporten en controleer 
de reinheid van een vervoermiddel. 

 C N.V.T. 
Geen 
export 

Ja, Besluit houders 
van dieren art. 
2.10.f lid 2 

 

*Risicolanden EU en 2e R&O | Reinigen en ontsmetten van vervoer- en transportmiddelen | NVWA 

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/reinigen-en-ontsmetten-van-vervoer-en-transportmiddelen/risicolanden-eu-en-tweede-r-o
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5. VARKENSTRANSPORT 
VOORSCHRIFTEN VARKENSTRANSPORT - ERKENNINGSREGELING DIERTRANSPORT  

Norm 
nr. 

Voorschrift Meetmethode Interpretatie  Antwoordmogelijkheden Wetgeving? 

    Ja Nee/Wegi
ng 

N.V.T.  

V01 De ononderbroken transporttijd voor varkens >10 kg  
bedraagt maximaal 24 uur. 

Administratief 
(op afstand) 

Controleer in de 
bedrijfsadministratie of aan de eisen 
ten aanzien van transportduur is 
voldaan.  

 C Geen 
N.V.T. 
mogelijk  

Ja, EU 1/2005, 
hfdstk VI, artikel 
1.4b 

V02 Biggen worden beladen conform 
beladingsdichtheidstabel 1. 

Administratief 
(op afstand) 

Bepaal a.d.h.v. het gemiddelde 
(geschatte) gewicht van de dieren, 
het aantal dieren en het beschikbare 
laadoppervlak of aan de 
beladingsgraad wordt voldaan. 

 C Geen 
N.V.T. 
mogelijk 

Ja, EU 1/2005, 
hfdstk VII, lid D 

V03 Vleesvarkens worden beladen conform 
beladingsdichtheidstabel 1. 

Administratief 
(op afstand) 

Bepaal a.d.h.v. het gemiddelde 
(geschatte) gewicht van de dieren, 
het aantal dieren en het beschikbare 
laadoppervlak of aan de 
beladingsgraad wordt voldaan. 

 C Geen 
N.V.T. 
mogelijk 

Ja, EU 1/2005, 
hfdstk VII, lid D 

V04 Zeugen worden zodanig geladen dat zij tijdens het 
transport allen gelijktijdig kunnen staan en liggen. 

Administratief 
(op afstand) 

Bepaal a.d.h.v. het gemiddelde 
(geschatte) gewicht van de dieren, 
het aantal dieren en het beschikbare 
laadoppervlak of aan de 
beladingsgraad wordt voldaan. 

 C Geen 
N.V.T. 
mogelijk 

Ja, EU 1/2005, 
hfdstk VII, lid D 

V05 Bij transport van >8 uur hebben de varkens 
permanent toegang tot water. 

Fysiek Controleer vervoerseenheden 
geschikt voor >8u op aanwezigheid 
en werking drinkinstallatie. 

 C N.V.T. 
Geen 
transport 
>8u 

Ja, EU 1/2005 
hfdstk II Artikel 7 
lid 3 

V06 De drinkwaterinstallatie verkeert in goede staat en is 
geschikt voor de vervoerde diersoort. De installatie is 
zodanig ontworpen en geplaatst dat ze voor de aan 
boord van het vervoermiddel te drenken dieren 

Fysiek   C  Ja, EU 1/2005  
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toegankelijk zijn. Ten tijde van vorst mag het 
systeem niet bevriezen. 

V07 Op het moment dat het hitteprotocol van toepassing 
is, beschikken de tijdens deze periode gebruikte 
vervoerseenheden over een functionerend  
geforceerd ventilatiesysteem. 

Administratief 
/ fysiek 

Controleer de tijdens de werking van 
het hitteprotocol ingezette 
vervoerseenheden op ventilatie. 
Noteer datum van de ritten en de 
gecontroleerde kentekens. 

 C Geen 
N.V.T. 
mogelijk 

Deels 
bovenwettelijk: EU 
1/2005. Hfdst II lid 
1.2 
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TABEL 1 

BELADINGSEISEN VARKENSTRANSPORT 
 <8 uur  >8 uur  

Gewicht dier biggen (kg) Maximum aantal dieren m² Maximum aantal dieren m² 

20 8 7,7 

25 7 6,5 

30 6 5,5 

   

   

 

 <8 uur  >8 uur  

Gewicht dier vleesvarkens (kg) Maximum aantal dieren m² Maximum aantal dieren m² 

100 2,35 2,35 

120 2,00 1,95 

   

   

 

 


