
Checklist voor de bestuurder

Ben je er klaar voor?

Een Europese aanpak van goede en betere praktijken bij het vervoer van levende dieren

Als professionele bestuurder zijn de dieren in jouw handen. Je hebt een certificaat van 
vakbekwaamheid nodig om levende dieren te vervoeren.

Naleving van de relevante welzijns- en vervoerwetgeving zal je helpen om consistente 
hoge kwaliteits- en welzijnsnormen te bereiken.



1. Voorbereiding

2. Lossen

1. Is je voertuig klaar? 
Controleer geschiktheid 
voor transport, venti-
latie, reinheid, schei-
dingswanden, sloten, 
vloeroppervlak (strooi-
sel), verlichting, laad- en 
losapparatuur en voer-
tuigmarkeringen.

2. Heb je de noodzakelij-
ke documenten?

•  Getuigschrift van be-
kwaamheid

•  Goedkeuring van het 
voertuig

• Noodplan

• Dierpaspoorten

Houd rekening met de 
maximale reistijden

3. Heb je voer, drinken 
en een drinksysteem 
voor de dieren? 

Zie tabel

4. Heb je voor grens-
overschrijdend transport 
van vee (anders dan 
pluimvee) het journaal?

Heb je een GPS en  
temperatuurcontrole- 
systeem?

1. Parkeer je voertuig 
dicht bij de laad- of 
losplaats en bescherm 
het waar mogelijk tegen 
extreme weersomstan-
digheden.

2. Bioveiligheid op loca-
tie: houd rekening met 
de ‘schone’ en ‘vuile’ 
routes en controleer of 
de losruimte schoon is.

3. Desinfecteer en con-
troleer de juiste positio-
nering en voorbereiding 
van de laad- of losap-
paratuur om letsel te 
voorkomen

4. Tijdens het laden - 
controleer de diercom-
partimenten, de be-
schikbare ruimte en de 
ventilatie. Zie specifieke 
factsheets

5. Behandel de dieren 
op een rustige manier, 
zonder te haasten. Zorg 
voor onmiddellijke en 
adequate behandeling 
van gewonde dieren.

6. Lange reizen: journaal 
terugsturen naar de be-
voegde autoriteiten en 
eventuele problemen 
melden.

Controleer alle dieren tijdens de stops. Hou de dieren gescheiden en

Reis
> 8 uur

Inspecteer de dieren en laad alleen dieren 
die ‘geschikt zijn voor vervoer’.

 
In geval van twijfel, laat het dier (de dieren) 

achter of neem contact op met je bedrijf.



3. Tijdens de reis

1. Zorg ervoor dat alle deuren van 
de laadruimte gesloten zijn terwijl 
het voertuig in beweging is.

2. Rijd defensief om verwonding 
van de dieren of lijden te voorko-
men.

3. Vermijd files, verkeersinciden-
ten en vertragingen tijdens het 
vervoer.

4. Voer een algemene controle 
uit van het voertuig en de die-
ren na elke stop (controlepost).

5. Respecteer de relevante con-
dities voor omgang met dieren.

Zie specifieke factsheets

6. Zorg voor een geschikte 
temperatuur en ventilatie. Zie 
‘Weersveiligheidindex voor Vee’

7. Zorg voor voldoende en goe-
de voeding en drenken bij elke 
stop. Zie tabel

Controleer alle dieren tijdens de stops. Hou de dieren gescheiden en

Controleer alle dieren tijdens 
de stops. Hou de dieren ge-
scheiden en behandel (indien 
nodig) zieke en/of gewonde 
dieren of zoek veterinaire 
hulp. Houd altijd contact met 
de thuisbasis, samen kun je 
de beste beslissingen nemen 
hoe te behandelen.

Diersoort Voeding Drenken

Rundvee Volwassen*: om de 14 uur 
Kalveren: zie speciale factsheet

Volwassen*: om de 14 uur 
Kalveren: Zie speciale factsheet

Varkens Bij controlepost Alle varkens: continu toegang tot water

Pluimvee Volwassen: om de 12 uur  
Eendagskuikens: geef eten,  
als de reis > 24 uur

Volwassen: om de 12 uur  
Eendagskuikens: zorg voor water,  
als de reis > 24 uur

Paarden Volwassen*: om de 4,5 - 5 uur  
Niet-gespeende veulens: na 9 uur reizen

Volwassen*: om de 4,5 – 5 uur  
Niet-gespeende veulens: na 9 uur reizen

Schapen Volwassen*: om de 14 uur 
Niet-gespeende lammeren: na 9 uur reizen

Volwassen*: om de 14 uur 
Niet-gespeende lammeren: na 9 uur reizen

* Inclusief gespeende dieren



Maximale reistijd en temperatuur

Diersoort Max. reistijd

Rundvee Volwassen: 14 uur + 1 rust + 14 uur, / Niet-gespeende kalveren: 9 uur + 1 rust + 9 uur

Varkens Volwassen: 24 uur / Biggen: 9 uur + 1 rust + 9 uur

Pluimvee Geen maximale reisduur

Paarden Volwassen: 24 uur / Veulens (< 6 maanden, met merrie): 9 uur + 1 rust + 9 uur

Schapen Volwassen: 14 uur + 1 rust + 14 uur / Niet-gespeende lammeren: 9 uur + 1 rust + 9 uur

Checklist voor

Bedrijfsnaam: Voertuignummer:

Geladen bij: Aanhangernummer:

Op (datum):

Controleer Vóór het laden Eerste halte Tweede halte Eindcontrole

Conditie van de dieren

Documenten

Voer, drinken en strooisel voor de 
dieren

Temperatuur en ventilatie

Algemene voertuigcontrole

Tijdstip en datum van de controle

Handtekening van de bestuurder

Weersveiligheidindex voor vee

Relatieve vochtigheid (%)

Droge Bol-
tempera-
tuur (°C)

50 60 70 80 90 100

25,6 22,2 23,3 23,9 23,9 25 25,6

26,7 23,3 23,9 25 25,6 26,1 26,7

27,8 23,9 24,4 25,6 26,1 27,2 27,8

28,9 25 25,6 26,7 27,2 28,3 28,9

30 25,6 26,7 27,2 28,3 28,9 30

31,1 26,7 27,2 27,8 29,4 30,6 31,1

32,2 27,2 28,3 28,3 30,6 31,1 32,2

33,3 28,3 28,9 30 31,1 32,2

34,4 28,9 30 31,1 32,2

35,6 30 31,1 32,2

36,7 30,6 31,7

37,8 31,1 32,8

 Goed!  Melding  Gevaar  Noodgeval

Na deze maximale reistijden moeten de dieren wor-
den uitgeladen, gevoederd en gedrenkt en moeten 
ze ten minste 24 uur rusten; behalve pluimvee

•  Temperatuur binnenin regelen en ven-
tilatie aanpassen!

•  Zorg ervoor dat de dieren goed wor-
den gevoederd en gedrenkt

•  In geval van ventilatiekleppen/zijaf-
dekkingen, deze openen

•  Alle diercategorieœën (of reizen) niet 
meer dan 30 graden

•  Vermijd het laden van natte dieren

•  Temperatuur regelen en ventilatie aan-
passen!

•   Zorg ervoor dat de dieren goed wor-
den gevoederd en gedrenkt

•  In geval van ventilatiekleppen/zijaf-
dekkingen, gebruik ze zodanig dat ze 
de luchtcirculatie niet hinderen

•  Alle diercategorieën (of reizen) niet 
onder de 5 graden

Vervoer niet bij meer dan 30°C of minder in geval 
van hoge luchtvochtigheid

Dit project is tot stand gekomen met steun van de 
Barth-Misset Stichting (www.barthmissetstichting.nl)

Dit is een uitgave van Vee&Logistiek Nederland


