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KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN DIEREN
TIJDENS HET VERVOER EN DE ERKENNINGSVOORWAARDEN VAN
VERVOERDERS, HANDELAARS, STOPPLAATSEN EN VERZAMELCENTRA
09.07.1999 (B.S. 02.09.1999)
HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen
Art. 1. § 1. Het huidig besluit is van toepassing op volgende diersoorten:
1) de eenhoevige huisdieren;
2) de herkauwende huisdieren van het soort runderen met inbegrip van de soorten Bubalus bubalus en Bison
bison en varkens;
3) de herkauwende huisdieren anderen dan deze bedoeld in punt 2);
4) (het pluimvee behorende tot volgende soorten: kippen, parelhoenen, kalkoenen, eenden, ganzen, fazanten,
kwartels, patrijzen en loopvogels (ratites);) <KB 18.12.2000>
5) (de konijnen.) <KB 18.12.2000>
6) de als huisdier gehouden katten en honden;
7) andere zoogdieren en vogels;
8) andere gewervelde dieren en koudbloedige dieren;
§ 2. Dit besluit is niet van toepassing op:
1) (het transport van dieren bedoeld in artikel 1, § 1, punten 1), 4) tot 8) dat in het geheel geen handelskarakter
heeft;
2) het vervoer van gezelschapsdieren bedoeld in artikel 1, § 1, punten 1), 4) tot 8) die hun baas vergezellen.) <KB
18.12.2000>
Art. 2. Voor de toepassing van huidig besluit wordt verstaan onder:
1) geografische entiteit: elk gebouw of complex van gebouwen hierbij de bijhorende terreinen waar dieren
gehouden worden of die er voor bestemd zijn;
2) verantwoordelijke: iedere natuurlijk of rechtspersoon die dieren houdt;
3) sanitair verantwoordelijke: diegene die permanent of tijdelijk over de dieren een onmiddellijk beheer en toezicht
uitoefent, ook tijdens het vervoer of op een verzamelcentrum;
4) beslag: een geheel van een aantal dieren gehouden in een geografische omschreven entiteit en die een
duidelijk omschreven eenheid vormen op basis van epidemiologische banden, vastgesteld door de inspecteurdierenarts;
5) bevoegde autoriteit: centrale autoriteit belast met de uitvoering van de controles;
6) dienst: de Veterinaire Diensten van het Ministerie van Landbouw;
7) (erkende dierenarts: dierenarts erkend overeenkomstig het koninklijk besluit van 3 mei 1999 houdende
organiek reglement van de Veterinaire Diensten;) <KB 18.12.2000>
8) (verzamelcentrum: elke plaats, met inbegrip van de bedrijven, verzamelcentra en markten waar dieren bedoeld
in artikel 1, § 1, punten 1) tot 3) afkomstig van verschillende bedrijven van oorsprong met commerciële
doeleinden door verschillende handelaars worden samengebracht, maar met uitzondering van jaarmarkten waar
dieren samengebracht worden voor niet commerciële doeleinden en voor een periode van ten hoogste twaalf
uur;) <KB 18.12.2000>
9) Minister: De minister die landbouw onder zijn bevoegdheid heeft;
10) (handelaar: ieder natuurlijk of rechtspersoon die rechtstreeks of onrechtstreeks dieren bedoeld in artikel 1, §
1, punten 1) tot 4) koopt en verkoopt voor handelsdoeleinden, die een regelmatige omzet heeft en die de dieren
uiterlijk 8 dagen na aankoop doorverkoopt of van de ene bedrijfsruimte naar een andere die hem niet toebehoort,
verplaatst;) <KB 18.12.2000>
11) verhandelen: in de handel brengen, verwerven, aanbieden, te koop stellen, verkopen, leveren, onder
kosteloze of bezwarende titel afstaan, invoeren, uitvoeren of doorvoeren van huisdieren;
12) vervoerder: ieder natuurlijk of rechtspersoon die voor handelsdoeleinden en met winstoogmerk dieren
vervoert voor eigen rekening of voor rekening van derden of een vervoermiddel voor het vervoer van dieren ter
beschikking stelt van een derde;
13) transportmiddel: de voor het inladen en vervoeren van dieren gebruikte delen van voertuigen voor vervoer
over de weg, vervoer per spoor, de schepen en de luchtvaartuigen, alsmede containers voor het vervoer over
land, over zee of door de lucht;
14) vervoer: elke verplaatsing van dieren, met behulp van een transportmiddel, met inbegrip van het in- en
uitladen van de dieren;
15) halteplaats: een plaats waar het vervoer wordt onderbroken om de dieren te laten rusten, te voederen of te
drenken;
16) overlaadplaats: een plaats waar het vervoer wordt onderbroken om de dieren van het ene op het andere
vervoermiddel over te laden;
17) plaats van vertrek: de plaats waar een dier voor het eerst op het vervoermiddel wordt geladen, alsmede alle
plaatsen waar de dieren zijn uitgeladen en ondergebracht gedurende tenminste vierentwintig uren, gedrenkt,
gevoederd en in voorkomend geval verzorgd, met uitzondering van elke halte- of overlaadplaats.
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Voor de (berekening van de duurtijd) van het vervoer kunnen de erkende verzamelcentra eveneens als plaats van
vertrek worden beschouwd: <KB 18.12.2000>
- indien de eerste inlaadplaats van dieren minder dan 50 km van die (...) verzamelcentra verwijderd is; <KB
18.12.2000>
- indien de dieren, wanneer de in het eerste streepje bedoelde afstand meer dan 50 km bedraagt, gedurende een
door de Minister te bepalen periode rust hebben gekregen en zijn gevoederd en gedrenkt alvorens zij opnieuw
worden ingeladen;
18) plaats van bestemming: de plaats waar een dier definitief uit een vervoermiddel wordt uitgeladen met
uitzondering van elke halte- of overlaadplaatsen;
19) binnenlands vervoer: vervoer waarvan de plaats van vertrek en de plaats van bestemming in België liggen;
20) reis: het vervoer van de plaats van vertrek naar de plaats van bestemming;
21) rusttijd: ononderbroken periode tijdens de reis waarin de dieren niet worden vervoerd;
22) Animo: geïnformatiseerd netwerk van informatie-uitwisseling tussen de bevoegde autoriteiten van Lidstaten,
inzake bewegingen van dieren en bepaalde producten;
HOOFDSTUK II - Vervoer
Afdeling 1 - Voorafgaandelijke bepalingen.
Art. 3. § 1. Het vervoer van dieren gerealiseerd voor handelsdoeleinden is enkel toegestaan aan de vervoerder
die beschikt over een registratie en met transportmiddelen waarvoor deze vervoerder een eigen vergunning heeft
bekomen, afgeleverd door de Dienst.
Elke vervoerder die niet gevestigd is in het Koninkrijk en die binnenlands vervoer verricht, moet een vergunning
afgeleverd door de Dienst voor zijn transportmiddelen bekomen.
Indien een vervoerder een transportmiddel gebruikt dat tot zijn beschikking werd gesteld, moet hij zich ervan
vergewissen, vóór het laden van de dieren, dat het transportmiddel een eigen vergunning bij de Dienst heeft
bekomen.
(Het vervoer van dieren bedoeld in artikel 1, § 1 punten 2) tot 3), gerealiseerd voor andere dan
handelsdoeleinden is toegestaan met transportmiddelen die van tevoren een eigen vergunning hebben bekomen,
afgeleverd door de Dienst.) <KB 18.12.2000>
§ 2 De registratie wordt toegekend voor een periode van vijf jaar en is hernieuwbaar. Ze is persoonlijk en mag
slechts afgeleverd worden met de toestemming van de Dienst.
§ 3 De registratie bedoeld in § 1 wordt afgeleverd naargelang het geval:
- door de Dienst, voor de vervoerders met vestiging in België;
- door de bevoegde autoriteit van een Lidstaat voor de vervoerders met vestiging in de Europese Unie buiten
België;
- door één van voornoemde autoriteiten voor vervoerders met vestiging in een derde land.
Art. 4. (...) <KB 18.12.2000>
Afdeling 2 - Registratie.
Art. 5. De aanvraag voor registratie wordt ingediend door de vervoerder voor zover hij voldoet aan de bepalingen
van het huidig besluit. De Minister bepaalt het model van document voor aanvraag tot registratie.
Art. 6. De Minister bepaalt het model van document voor aanvraag tot een vergunning.
Art. 7. De vervoerder moet, ofwel passende reinigings- of ontsmettingsruimtes hebben, goedgekeurd door de
bevoegde autoriteit, hierbij begrepen de plaats voor opslag van het strooisel en de mest en een geschikt
opvangsysteem voor het afvalwater, ofwel het bewijs leveren dat zijn handelingen uitgevoerd zijn bij of door
derden goedgekeurd door de bevoegde autoriteit.
Art. 8. De vervoerder moet zich ertoe verbinden het transport van de dieren toe te vertrouwen aan personen die
beantwoorden aan de voorwaarden vastgelegd door de Minister.
Art. 9. De vervoerder moet zich er schriftelijk toe verbinden de bepalingen die betrekking hebben op de
documenten die de dieren verplicht moeten vergezellen, te respecteren.
Art. 10. (…) <KB 18.12.2000>
Afdeling 3 - Vervoer van dieren en controle.
Art. 11. § 1. Het vervoer van dieren dient te gebeuren overeenkomstig de bepalingen van dit besluit en van:
- hoofdstuk I van de bijlage van dit besluit voor als huisdier gehouden eenhoevigen, runderen, schapen, geiten en
varkens;
- hoofdstuk II van de bijlage van dit besluit voor pluimvee en als huisdier gehouden vogels en konijnen;
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- hoofdstuk III van de bijlage van dit besluit voor katten en honden;
- hoofdstuk IV van de bijlage van dit besluit voor andere zoogdieren en vogels;
- hoofdstuk V van de bijlage van dit besluit voor andere gewervelde dieren en koudbloeddieren;
§ 2. De oppervlakte waarover de dieren moeten kunnen beschikken op de vervoermiddelen mag niet kleiner zijn
dan de minima vastgesteld in hoofdstuk VI van de bijlage van dit besluit voor de daar bedoelde dieren en
vervoermiddelen.
§ 3. De reis- en rusttijden en de tussenpozen voor het voederen en drenken voor bepaalde diersoorten moeten
voldoen aan de bepalingen van hoofdstuk VII van de bijlage van dit besluit voor de daar bedoelde dieren en
vervoermiddelen.
§ 4. Dieren mogen alleen worden vervoerd als zij geschikt zijn voor de geplande reis en als de vereiste
voorzieningen zijn getroffen voor de verzorging van de dieren tijdens de reis en bij aankomst op de plaats van
bestemming. Zieke of gewonde dieren mogen niet vervoerd worden, tenzij het gaat om:
- (...) gewonde of zieke dieren waarvoor het vervoer geen onnodig lijden zou veroorzaken; <KB 18.12.2000>
- dieren die worden vervoerd voor door de Dienst goedgekeurde doeleinden van wetenschappelijk onderzoek;
- een individueel ziek of gewond dier dat vervoerd wordt met het oog op diergeneeskundige verzorging of (...).
<KB 18.12.2000>
(De Minister kan bijkomende voorwaarden opleggen aan het vervoer onder deze omstandigheden.) <KB
18.12.2000>
§ 5. Dieren die tijdens het vervoer ziek worden of die zich verwonden, moeten zo spoedig mogelijk eerste hulp en
in voorkomend geval een passende diergeneeskundige behandeling krijgen. Om onnodig lijden te voorkomen kan
een noodslachting of een afslachting plaatsvinden volgens de bepalingen voorgeschreven door de Minister.
(Art. 11bis. Tijdens het laden moet de vervoerder zich ervan vergewissen dat de dieren beantwoorden aan de
geldende voorwaarden betreffende de identificatie. Bovendien moet hij er zich van vergewissen dat tussen de
plaats van vertrek en de plaats van bestemming, de dieren niet in contact komen met andere dieren die niet
hetzelfde gezondheidsstatuut hebben.) <KB 18.12.2000>
Afdeling 4- Reiniging en ontsmetting van transportmiddelen.
Art. 12. De transportmiddelen moeten zo geconstrueerd zijn dat de uitwerpselen, strooisel en voeders niet
kunnen ontsnappen of uitlopen.
Art. 13. De transportmiddelen moeten met behulp van ontsmettingsmiddelen toegelaten door de bevoegde
autoriteit gereinigd en ontsmet worden en dit onmiddellijk na elk vervoer. De transportmiddelen moeten gereinigd
en ontsmet worden vóór elke lading van dieren indien voorafgaand een vervoer werd gedaan van producten die
de gezondheid van de dieren kan aantasten.
Art. 14. De reiniging bestaat erin door het kuisen, schoonmaken en wassen, alle stoffen, overblijfselen van
strooisel, uitwerpselen, voedsel enz.... die het vervoermiddel bezoedelen na het uitladen van de dieren, te
verwijderen. Dit moet gebeuren op alle onderdelen van het transportmiddel alsook bij alle voorwerpen die zich
tijdens het vervoer in het transportmiddel bevonden.
Art. 15. § 1. De ontsmetting bestaat erin alle delen van het transportmiddel en alle voorwerpen die in contact
geweest zijn met de dieren tijdens het vervoer, overvloedig te besproeien met een passend ontsmettingsmiddel,
goedgekeurd door de bevoegde autoriteit. Na elke ontsmetting van de transportmiddelen moet de plaats waar de
ontsmetting heeft plaatsgehad, degelijk gereinigd en ontsmet worden met dezelfde ontsmettende oplossing.
Deze plaats moet voorzien zijn van een waterdichte bodem en van voorzieningen voor de afvoer van de
vloeistoffen, zonder gevaar voor besmetting.
§ 2. Bovendien, zal elk vliegtuig dat in België één of meer dieren heeft vervoerd van gelijk welke soort afkomstig
van landen van de equatoriale of tropische zone, gezond gemaakt worden door middel van het verstuiven van
een insectenverdelger goedgekeurd door de bevoegde autoriteit en dat zo snel mogelijk na de landing.
Afdeling 5 - Register.
Art. 16. De vervoerder moet zich, voor elk transportmiddel van dieren bedoeld in artikel 1, § 1, punt 2),
verzekeren van het houden van een register op papier of op geïnformatiseerde wijze dat tenminste de volgende
gegevens bevat die minimum drie jaar moeten bewaard worden:
1) het vergunningsnummer van het transportmiddel;
2) de plaats, de datum, en het uur van het laden en de naam of handelsnaam van de verantwoordelijke van het
beslag of verzamelplaats waar de dieren geladen zijn;
3) de plaats, datum en uur van het afleveren, de naam of de handelsnaam alsook het adres van de
bestemmeling(en);
4) de diersoort, de categorie en het aantal vervoerde dieren;
5) het detail van de begeleidingsdocumenten:
- het officieel nummer wanneer het runderen betreft,
- het beslagnummer voor de andere diersoorten;
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6) de datum, het uur en de plaats van ontsmetting alsook het soort van het gebruikte ontsmettingsmiddel;
7) in voorkomend geval, het erkenningsnummer van de handelaar voor wiens rekening het transport is
uitgevoerd;
8) in voorkomend geval, het nummer van het betreffende gezondheidscertificaat van de dieren die bestemd zijn
voor de intracommunautaire handel of export.
Het model van register wordt vastgelegd door de Minister.
Art. 17. § 1. De vervoerder moet voor elk transportmiddel voor dieren bedoeld in artikel 1, § 1, (...), gedurende de
hele reis in het bezit zijn van documenten waaruit kan blijken: <KB 18.12.2000>
- de oorsprong van de dieren en hun eigenaar;
- de plaats van vertrek en de plaats van bestemming;
- de datum en uur van vertrek.
§ 2 (De bepalingen van § 1 zijn niet van toepassing op het vervoer van dieren bedoeld in artikel 1, § 1, punten 6)
tot 8), wanneer de afstand tussen de plaats van vertrek en de plaats van bestemming kleiner of gelijk is aan 50
km en evenmin voor het vervoer ervan van en naar een markt voor dieren.) <KB 18.12.2000>
Art. 18. De vervoeder:
1) (mag de dieren niet vervoeren of doen vervoeren onder zodanige omstandigheden dat zij worden blootgesteld
aan letsels of onnodig lijden;) <KB 18.12.2000>
Hij moet het reisschema voorleggen aan de inspecteur-dierenarts van de Dienst zodat deze het nummer of de
nummers van de gezondheidscertificaten erop kan vermelden en zijn stempel kan aanbrengen; via het ANIMOsysteem wordt de aflevering van dit reisschema gemeld.
(1bis. moet voor het vervoer gebruik maken van transportmiddelen waarmee de in dit besluit bedoelde eisen
kunnen worden nageleefd;
1ter. moet voor het vervoer van als huisdier gehouden eenhoevigen, runderen, schapen, geiten en varkens naar
het buitenland indien de reistijd langer is dan 8 uur, een reisschema opstellen overeenkomstig het model in
hoofdstuk Vlll van de bijlage van dit besluit. Hij moet het reisschema voorleggen aan de inspecteur-dierenarts van
de dienst zodat deze het nummer of de nummers van de gezondheidscertificaten erop kan vermelden en zijn
stempel kan aanbrengen: via het ANIMO-systeem wordt de aflevering van dit reisschema gemeld.) <KB
18.12.2000>
2) moet zich ervan vergewissen:
a) dat het origineel van het in 1) bedoelde reisschema:
- op het juiste moment door de juiste personen naar behoren wordt in- en aangevuld;
- aan het gezondheidscertificaat wordt gehecht dat het vervoer gedurende de gehele reisduur begeleidt;
b) dat het met het vervoer belaste personeel:
- in het reisschema de tijdstippen en plaatsen vermeldt waarop de vervoerde dieren tijdens de reis gevoederd en
gedrenkt zijn;
- wanneer dieren worden uitgevoerd naar derde landen en de reistijd over het grondgebied van de Gemeenschap
langer duurt dan 8 uur, de dieren laat controleren aan een erkende grensinspectiepost of aan het door een
Lidstaat aangewezen uitvoerpunt door de bevoegde veterinaire overheid die zich verzekert van hun geschiktheid
voor het verdere vervoer en na deze controle het reisschema laat viseren (stempel en handtekening) door de
plaatselijke bevoegde overheid;
- bij zijn terugkeer het reisschema terugzendt aan de inspecteur-dierenarts van de plaats van oorsprong.
3) moet gedurende zes maanden een duplicaat van bovengenoemd reisschema bewaren, en het desgevraagd
aan de bevoegde overheid kunnen voorleggen;
4) (moet voor de vervoerde diersoorten bedoeld in artikel 1, § 1, punten 1) 2) en 3) het bewijs leveren dat
maatregelen genomen zijn om tijdens de reis te voorzien in hun behoeften aan drenken en voedsel, zelfs bij
wijziging van het reisschema of wanneer de reis door onvoorziene omstandigheden wordt onderbroken.) <KB
18.12.2000>
5) moet zich ervan vergewissen dat de dieren zonder vertraging naar hun plaats van bestemming worden
vervoerd, onverminderd de normale rusttijden voor de chauffeurs;
6) moet zich ervan vergewissen dat de dieren tijdens het vervoer met passende tussenpozen en op passende
wijze worden gedrenkt en gevoederd.
Art. 19. De kosten voortkomend uit de naleving van de voorschriften inzake het voederen, het drenken en het
rusten van de dieren zijn ten laste van de vervoerder.
Art. 20. § 1. Elke vertraging tijdens het vervoer of elk lijden van de dieren ingevolge stakingen of andere
omstandigheden die de toepassing van dit besluit verhinderen moet vermeden of tot een minimum beperkt
worden door aan dergelijke transporten voorrang te verlenen inzonderheid bij de afhandeling van formaliteiten in
havens, luchthavens, spoorwegstations of rangeerstations.
§ 2. (Onverminderd andere veterinairrechtelijke voorschriften mag een zending dieren tijdens het vervoer niet
worden opgehouden, tenzij dat strikt noodzakelijk is voor het welzijn van de vervoerde dieren. Wanneer een
zending dieren tijdens het vervoer gedurende meer dan twee uren moet worden opgehouden, dienen passende
maatregelen te worden getroffen om de dieren te kunnen verzorgen en indien nodig, uit te laden en ergens onder
te brengen.) <KB 18.12.2000>
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Art. 21. § 1. Indien tijdens het vervoer wordt vastgesteld dat niet aan de bepalingen van dit besluit wordt of is
voldaan, moeten door de verantwoordelijke van het vervoermiddel de maatregelen genomen worden die de
bevoegde overheid nodig acht om het welzijn van de betrokken dieren te garanderen.
Naargelang van de omstandigheden kunnen die maatregelen inhouden dat:
1) de reis wordt stopgezet of dat de dieren langs de kortste weg naar de plaats van vertrek worden
teruggezonden, voor zover daardoor geen onnodig lijden van de dieren wordt veroorzaakt;
2) de dieren aangepast worden ondergebracht en hun de nodige zorgen worden verstrekt totdat het probleem is
opgelost;
3) de dieren op humane wijze worden geslacht.
§ 2. Indien de verantwoordelijke van het vervoer de instructies van de bevoegde overheid niet nakomt, laat deze
laatste de genomen maatregelen onmiddellijk uitvoeren op kosten van de geverbaliseerde.
§ 3. Van de maatregelen die ingevolge § 1 zijn genomen geeft de Dienst kennis via het ANIMO-netwerk
overeenkomstig de bepalingen vastgesteld door de Europese Unie.
Art. 22. Invoer, doorvoer en vervoer van levende dieren vanuit derde landen is alleen toegestaan indien de
vervoerder:
- zich er schriftelijk toe verbindt aan de eisen van dit besluit te voldoen en verklaart de noodzakelijke maatregelen
te hebben genomen om zich in regel te brengen;
- een overeenkomstig artikel 18 opgesteld reisschema voorlegt indien de reistijd langer duurt dan 8 uur.
HOOFDSTUK III - Handelaar
Afdeling 1 - Voorafgaandelijke bepalingen.
Art. 23. Elke handelaar gevestigd in het Koninkrijk moet hiervoor voorafgaandelijk erkend zijn door de Minister.
Art. 24. Op het moment van het verhandelen moet de handelaar zich ervan vergewissen dat de dieren
beantwoorden aan de van kracht zijnde voorwaarden op het gebied van identificatie, de diergeneeskundige politie
en de residuen.
Art. 25. De aanvraag tot erkenning wordt ingediend door de handelaar voor zover hij voldoet aan de bepalingen
van huidig besluit. De Minister bepaalt het model van document voor de aanvraag tot erkenning.
De erkenning wordt toegekend voor een periode van vijf jaar en is hernieuwbaar.
De erkenning is persoonlijk en mag slechts overgedragen worden met de toestemming van de Dienst.
Afdeling 2 - Erkenning.
Art. 26. De aanvraag wordt ingediend door de handelaar voor zover hij voldoet aan de volgende voorwaarden:
1° het voorwerp uitmaken van een registratie die het voor de bevoegde autoriteit mogelijk maakt de naleving van
de vereisten van dit besluit te controleren;
2° wanneer de handelaar dieren houdt in zijn bedrijfsruimten ervoor zorgen dat:
- in de bedrijfsruimten die dienen voor zijn activiteit als handelaar geen permanent beslag gehouden wordt;
- deze beschikken over passende bedrijfsruimten van een voldoende capaciteit en in het bijzonder passende
voorzieningen voor de inspecties en voorzieningen voor afzondering die het mogelijk maken alle dieren af te
zonderen in geval van het uitbreken van een besmettelijke ziekte;
- deze beschikken over passende bedrijfsruimten om de dieren in- en uit te laden en behoorlijk onder te brengen,
te drenken, te voederen en eventueel de nodige behandeling te verstrekken; deze bedrijfsruimten moeten
gemakkelijk gereinigd en ontsmet kunnen worden;
- er een geschikte plek voor de opslag van strooisel en mest;
- er een geschikt opvangsysteem is voor het afvalwater;
- hij zich schriftelijk ertoe verbindt de dieren toe te vertrouwen aan personen die beantwoorden aan de
voorwaarden vastgelegd door de Minister;
- de controles en, in voorkomend geval, de testen uitgevoerd worden op de dieren door de inspecteur-dierenarts
of zijn afgevaardigde en dat alle noodzakelijke maatregelen genomen worden om de verspreiding van een ziekte
te voorkomen;
- alle maatregelen genomen werden met het oog op het epidemiologisch toezicht en de preventie van
aangifteplichtige ziektes.
Afdeling 3 - Reiniging en ontsmetting van de bedrijfsruimten.
Art. 27. De bedrijfsruimten moeten voorafgaand aan elk gebruik gereinigd en ontsmet worden met behulp van
ontsmettingsmiddelen toegelaten door de bevoegde autoriteit.
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Art. 28. De reiniging bestaat erin door het kuisen, schoonmaken en wassen, alle stoffen, overblijfselen van
strooisel, uitwerpselen, voedsel enz.... die de bedrijfsruimten bezoedelen, te verwijderen. Dit moet gebeuren bij
alle voorwerpen die in contact geweest zijn met de dieren.
Art. 29. De ontsmetting bestaat erin alle onderdelen van de bedrijfsruimten en alle voorwerpen die in contact
geweest zijn met de dieren, overvloedig te besproeien met een passend ontsmettingsmiddel goedgekeurd door
de bevoegde autoriteit.
Afdeling 4 - Register.
Art. 30. De handelaar moet zich verzekeren van het houden van een register op papier of op geïnformatiseerde
wijze dat tenminste de volgende gegevens bevat die minimum drie jaar moeten bewaard worden:
1) de naam of de handelsnaam van de verantwoordelijke, de aankoopdatum, de herkomst;
2) registratienummer van de vervoerder en het vergunningsnummer van het transportmiddel waarmee de dieren
afgeleverd en opgehaald zijn;
3) de naam of de handelsnaam van de koper, de leveringsdatum, de plaats van bestemming;
4) de diersoort, de categorie en het aantal verhandelde dieren;
5) het detail van de begeleidingsdocumenten:
- het officieel nummer wanneer het runderen betreft,
- het beslagnummer voor de andere diersoorten;
6) in voorkomend geval, het nummer van het gezondheidscertificaat van toepassing op de betrokken dieren;
7) in voorkomend geval, de ontsmettingsdatum alsook het type gebruikt ontsmettingsmiddel.
Het model van register wordt vastgelegd door de Minister.
HOOFDSTUK IV - (Halteplaats.) <KB 18.12.2000>
Afdeling 1 - Voorafgaandelijke bepalingen.
Art. 31. Elke (halteplaats) moet hiervoor erkend zijn door de Minister. <KB 18.12.2000>
Afdeling 2 - Erkenning.
Art. 32. De aanvraag wordt ingediend door de eigenaar of elke natuurlijk of rechtspersoon verantwoordelijk voor
de stopplaats voor zover deze voldoet aan de bepalingen van artikel 3, punt 2, van de verordening 1255/97/EG
van de Raad van 25 juni 1997, betreffende de communautaire criteria vereist in de (halteplaatsen) en die het
reisplan aanpast bedoeld in de bijlage van de Richtlijn 91/628/EEG en die voldoet aan de voorwaarden van dit
besluit. <KB 18.12.2000>
Afdeling 3 - Reiniging en ontsmetting van (halteplaatsen). <KB 18.12.2000>
Art. 33. De (halteplaatsen) moeten gereinigd en ontsmet worden overeenkomstig de bepalingen voorzien in de
artikelen 27 tot 29. <KB 18.12.2000>
Afdeling 4 - Register.
Art. 34. De eigenaar of elke natuurlijke of rechtspersoon die een (halteplaats) uitbaat moet zich verzekeren van
het houden van een register op papier of op geïnformatiseerde wijze, dat tenminste drie jaar bewaard moet
worden en dat tenminste de gegevens bevat die men terugvindt in bijlage I, deel C, punt 7, van de Verordening
bedoeld in artikel 32 van het huidig besluit. <KB 18.12.2000>
Het model van register wordt vastgelegd door de Minister.
HOOFDSTUK V - Verzamelcentrum
Afdeling 1 - Voorafgaandelijke bepalingen.
Art. 35. Elk verzamelcentrum moet hiervoor erkend zijn door de Minister.
Art. 36. Op het moment van de toelating moet de erkende dierenarts die belast is met de controles in het
verzamelcentrum zich ervan vergewissen dat de dieren beantwoorden aan de van kracht zijnde bepalingen op
het gebied van de identificatie, de diergeneeskundige politie, de residuen en het welzijn. Voor dit doel, terwijl de
dieren worden opgenomen, controleert of laat de erkende dierenarts belast met de controles in het
verzamelcentrum de identificatie van de dieren controleren alsook de gezondheidsdocumenten of andere
begeleidingsdocumenten eigen aan de betrokken soorten of categorieën. Bovendien moet hij zich ervan
verzekeren dat de transportmiddelen die dienen om de dieren te vervoeren, beantwoorden aan de bepalingen
van artikelen 11 tot 13 (en dat de voorwaarden voor het welzijn van de aanwezige dieren in het verzamelcentrum
beantwoorden aan de bepalingen van artikel 37bis.) <KB 18.12.2000>
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Art. 37. (§ 1. De eigenaar of elk natuurlijk of rechtspersoon verantwoordelijk voor een verzamelcentrum moet
voldoende en bekwaam personeel, met inbegrip van dierenartsen, aanstellen opdat de naleving van de
voorschriften van hoofdstuk V van dit besluit nageleefd worden en het dierenwelzijn en de diergezondheid niet in
het gedrang komen.
§ 2. Hij moet bovendien een reglement van interne orde opstellen dat onder meer bepalingen betreffende de
bescherming en het welzijn der dieren omvat. Dit reglement moet voorzien in boetes in geval deze bepalingen
niet worden geëerbiedigd en, in zware gevallen, in de uitsluiting van de overtreders van de marktactiviteiten. Het
reglement van interne orde wordt, samen met de lijst van personeel, hun functie en taak, ter ondersteuning van
de aanvraag voor erkenning, overgemaakt.
§ 3. Hij organiseert in overleg met de burgemeester van de gemeente waar het verzamelcentrum zich bevindt een
lokaal meldpunt waar het publiek terecht kan met klachten over inbreuken op de dierenwelzijnswetgeving in het
verzamelcentrum.) <KB 18.12.2000>
(Art. 37bis. De verantwoordelijke van een verzamelcentrum neemt maatregelen opdat:
1) volgende dieren niet tot het verzamelcentrum worden toegelaten:
- dieren die niet geschikt zijn voor vervoer;
- geblinddoekte dieren;
- hoogdrachtige dieren die er kunnen werpen, noch dieren die de nageboorte nog ophebben;
- (kalveren jonger dan 10 dagen, schapen- of geitenlammeren jonger dan één week en waarvan de navel nog niet
helemaal is geheeld;) <KB 27.04.2005>
2) de dieren beschutting wordt geboden tegen slechte weersomstandigheden;
3) de dieren niet over de grond voortgesleept worden of opgetild worden bij het hoofd, kop, nek, hoornen, oren,
poten, staart, vel of een ander gevoelig lichaamsdeel;
4) niemand onnodig geweld gebruikt om dieren onder controle te houden;
Zo mogen dwangmiddelen, als stokken, slechts gebruikt worden om dieren te leiden en uitsluitend als alle andere
manieren om een dier onder controle te houden zijn uitgeput.
Ook moet het gebruik verboden worden van:
- scherpe voorwerpen;
- apparaten waarmee elektrische schokken worden toegediend, tenzij kortstondig toegepast op de spieren van de
achterhand van volwassen varkens en runderen, voor zover de dieren weigeren vooruit te gaan en er hiervoor
ruimte is;
5) het verbod om dieren te schoppen of te slaan op delen van het lichaam die bijzonder gevoelig zijn, nageleefd
wordt;
6) het verbod om de staart van de dieren te verbrijzelen, om te wringen en of te breken en de dieren in de ogen te
grijpen, nageleefd wordt;
7) dieren niet zo geleid of gedreven worden dat ze uitglijden of vallen;
8) kalveren tot de leeftijd van 1 maand, varkens, schapen en geiten ondergebracht worden in een box voorzien
van strooisel en voldoende ruimte hebben om gelijktijdig te liggen;
9) verschillende diersoorten voldoende gescheiden van elkaar opgesteld worden;
10) dieren, indien nodig, naar geslacht, grootte en leeftijd opgesteld worden.
Zo moeten met name een hengst, bronstige merrie, of paard met beslagen achterhoeven op voldoende afstand
van andere paarden opgesteld worden.
Ook mogen dieren met jongen niet opgestald zijn met andere dieren, tenzij het gaat om dieren die samen
gehouden werden of tenzij ze op voldoende afstand van de overige dieren gebonden worden.
Dieren met agressief gedrag moeten opgestald worden zodanig dat ze de overige dieren niet kunnen storen;
11) dieren niet kunnen ontsnappen van het verzamelcentrum;
12) de dieren zodanig aangebonden worden dat ze moeiteloos in een natuurlijke houding kunnen liggen, drinken
en indien nodig eten, en waarbij het risico op verwonding, verhanging of verstikking, zoveel mogelijk vermeden
wordt;
13) de dieren niet bij de hoornen of de neusring aangebonden worden;
14) paarden die niet individueel opgestald staan, aan het hoofd aangebonden worden met een halster;
15) de installaties en uitrustingen moeten toelaten dat alle dieren, naar behoefte, van drinkwater kunnen voorzien
worden;
16) dieren die in het verzamelcentrum aankomen voor 12 uur 's nachts, onmiddellijk voeder krijgen en daarna
elke veertien uren na de opening van de markt;
17) voldoende licht beschikbaar is om de dieren te inspecteren en te voederen en te drenken;
18) alle constructies waarmee dieren in contact kunnen komen alsook de aanvoergangen zodanig ontworpen zijn
dat ze geen letsel bij de dieren kunnen veroorzaken;
19) zieke of gewonde dieren afgezonderd worden in het lokaal bedoeld in artikel 38.4 van hetzelfde besluit;
20) ernstig zieke of gewonde dieren naargelang het geval, op een verantwoorde manier kunnen worden gedood
of geslacht. ".
Afdeling 2 - Erkenning.
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Art. 38. De aanvraag wordt ingediend door de eigenaar of elk natuurlijk of rechtspersoon verantwoordelijk voor
een verzamelcentrum, door middel van een document waarvan het model wordt vastgelegd door de Minister en
voor zover hij voldoet aan de volgende voorwaarden:
1) het voorwerp uitmaken van een registratie die het voor de bevoegde autoriteit mogelijk maakt de naleving van
de vereisten van dit besluit te controleren;
2) geen blijvend beslag onderbrengen in zijn bedrijfsruimten;
3) het verzamelcentrum moet zich in een zone bevinden die niet onderworpen is aan een verbod of aan een
beperking overeenkomstig de relevante wetgeving;
4) beschikken, naargelang de ontvangstcapaciteit, over:
- een bedrijfsinstallatie die tijdens het gebruik als verzamelcentrum uitsluitend hiervoor bestemd is;
- passende bedrijfsinstallatie om de dieren in- en uit te laden en behoorlijk onder te brengen, te voederen, te
drenken en eventueel de nodige behandeling te verstrekken; deze bedrijfsinstallatie moeten gemakkelijk
gereinigd en ontsmet kunnen worden;
- passende voorzieningen voor inspectie;
- passende bedrijfsruimten voor afzondering;
- een passende uitrusting voor het reinigen en ontsmetten van lokalen en veewagens;
- een geschikte plek voor de opslag van strooisel, voeder en mest;
- een geschikt opvangsysteem voor het afvalwater;
- een bureau of lokaal voor de inspecteur-dierenarts of zijn afgevaardigde;
- een bureau of lokaal voor de erkende dierenarts(en) belast met de controles in het verzamelcentrum;
5) zich schriftelijk ertoe verbinden de dieren toe te vertrouwen aan personen die beantwoorden aan de
voorwaarden vastgelegd door de Minister.
(Art. 38bis. De los- en laadfaciliteiten van de verzamelcentra moeten zo zijn ontworpen en deze activiteiten
dusdanig worden georganiseerd dat:
1° de dieren zonder hinder uitgeladen en naar hun standplaats geleid kunnen worden en nadien even
ongehinderd terug opgeladen kunnen worden;
2° de door de marktverantwoordelijke aangestelde dierenarts toezicht kan uitoefenen op alle los- en
laadactiviteiten en met name elk individueel dier bij het afladen kan inspecteren.) <KB 18.12.2000>
(Art. 38ter. De dierenarts aangesteld door de verantwoordelijke van een verzamelplaats maakt binnen de 48 uur
na het einde van elke marktdag een schriftelijk verslag op ten behoeve van de inspecteur-dierenarts waarin hij
zijn vaststellingen noteert.) <KB 18.12.2000>
Afdeling 3 - Reiniging en ontsmetting van de verzamelcentra.
Art. 39. De verzamelcentra moeten gereinigd en ontsmet worden overeenkomstig de bepalingen voorzien in de
artikelen 27 en 29. Bovendien gaat de erkende dierenarts belast met de controles in het verzamelcentrum na of
de bepalingen van artikel 13 gerespecteerd werden.
Afdeling 4 - Registers.
Art. 40. De eigenaar of ieder natuurlijk of rechtspersoon verantwoordelijk voor het verzamelcentrum moet zich
verzekeren van het houden van een register op papier of op geïnformatiseerde wijze, te bewaren gedurende
tenminste drie jaar na de laatste inschrijving en dat tenminste volgende gegevens bevat:
- de datum en het uur van ontsmetting alsook het type gebruikt ontsmettingsmiddel;
- in voorkomend geval, de volledige gegevens van de derde partij die de reiniging en/of de ontsmetting heeft
uitgevoerd;
- de bedrijfsruimten betrokken in eenzelfde handeling van reiniging en ontsmetting.
Art. 41. De eigenaar of elke natuurlijke of rechtspersoon verantwoordelijk voor het verzamelcentrum moet zich
verzekeren van het houden van een register op geïnformatiseerde wijze, gedurende tenminste drie jaar te
bewaren en dat tenminste volgende gegevens bevat:
a) bij het binnenkomen:
1) de datum en het uur van binnenkomen en de naam van de verantwoordelijke;
2) het registratienummer van de vervoerder die lost en het vergunningsnummer van zijn transportmiddel;
3) de diersoort, categorie en het aantal vervoerde dieren;
4) het detail van de begeleidingsdocumenten:
- het officieel nummer wanneer het runderen betreft,
- het beslagnummer voor de andere diersoorten;
5) in voorkomend geval, het nummer van het gezondheidscertificaat van toepassing op de betrokken dieren.
b) bij het buitengaan:
1) de datum en het uur van buitengaan en de naam van de verantwoordelijke;
2) het registratienummer van de vervoerder die laadt en het vergunningsnummer van zijn transportmiddel;
3) de soort en het aantal vervoerde dieren;
4) het detail van de begeleidingsdocumenten:
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- het officieel nummer wanneer het runderen betreft,
- het beslagnummer voor de andere diersoorten;
5) in voorkomend geval, het nummer van het gezondheidscertificaat van toepassing op de betrokken dieren.
Het model van register wordt vastgelegd door de Minister.
HOOFDSTUK VI - Verplichtingen
Art. 42. Elke wijziging van de gegevens betreffende de registratie-, vergunnings- of erkenningsvoorwaarden moet
zonder uitstel aangegeven worden bij de Dienst teneinde hun overeenkomst met de vereisten van dit besluit na te
gaan.
Art. 43. De gegevens van de registers bedoeld in artikel 16, 30 en 41 worden overgemaakt aan de gegevensbank
bedoeld in artikel 19 van het KB van 8 augustus 1997 betreffende de identificatie, de registratie en de
toepassingsmodaliteiten voor de epidemiologische bewaking van de runderen volgens de modaliteiten vastgelegd
door de Minister.
Art. 44. Alle registers bedoeld in huidig besluit moeten permanent aanwezig zijn op de bedrijfszetel en moeten op
elk verzoek van de bevoegde autoriteit medegedeeld worden. Elke verantwoordelijke moet aan de agenten van
de bevoegde autoriteit de nodige hulp verlenen bij de uitvoering van hun controleopdrachten om te verzekeren
dat de voorwaarden van huidig besluit vervuld blijven.
HOOFDSTUK VII - Sancties
Art. 45. Onverminderd de bepalingen van artikel 44 en deze van de wetten van 14 augustus 1986 betreffende de
bescherming en het welzijn van dieren en de Dierengezondheidswet van 24 maart 1987, kan de Minister de
registratie, de vergunning of de erkenning weigeren of intrekken in geval van niet-naleving van de bepalingen van
huidig besluit of van elke andere relevante wetgeving inzake de diergeneeskundige politie. Deze sanctie is van
toepassing zowel op de overtreder als op de rechtspersoon voor wie de overtreder de vertegenwoordiger of de
aangestelde is. De erkenning mag terug verleend worden wanneer de Minister zich ervan heeft vergewist dat alle
passende bepalingen opnieuw gerespecteerd worden.
De Minister kan op voorstel van de Dienst de registratie schorsen of intrekken in geval van herhaalde
overtredingen op dit besluit, in geval van een overtreding die bij de dieren een ernstig lijden voor gevolg heeft of
in geval van een overtreding vastgesteld door de bevoegde overheid van een andere Lidstaat van de Europese
Unie.
In geval van vaststelling van ernstige of herhaalde overtredingen bij een vervoerder zonder vestiging in België
kan de Dienst het vervoer van dieren op het nationale grondgebied door de betreffende vervoerder tijdelijk
verbieden.
Art. 46. De inbreuken op de bepalingen van het huidig besluit worden opgespoord, vastgesteld en gestraft
overeenkomstig het hoofdstuk VI van de wet van 24 maart 1987 betreffende de dierengezondheid, hoofdstuk XI
van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het dierenwelzijn, op de wet van 15 juli 1985
betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, anti-hormonale, beta-adrenergische of productiestimulerende werking en de artikelen 10 tot 13 van de wet van 23 maart 1998 betreffende de oprichting van het
begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten.
HOOFDSTUK VIII - Diverse bepalingen
Art. 47. Er mag slechts één enkele registratie of erkenning toegekend worden voor eenzelfde soort activiteit aan
een natuurlijk of rechtspersoon.
Art. 48. Het registratie- of erkenningsnummer moet op elk document voor commercieel of administratief gebruik
vermeld worden.
Art. 49. Zijn ingetrokken:
1) het koninklijk besluit van 22 augustus 1984 betreffende de erkenning van personen die huisdieren verhandelen
en vervoeren en zijn besluit van toepassing;
2) het ministerieel besluit van 21 februari 1951 betreffende de gezondmaking der vervoermiddelen die gediend
hebben voor dieren gewijzigd door de ministeriële besluiten van 19 oktober 1964, 24 december 1990, 6 juli 1995;
3) artikel 29bis van het koninklijk besluit van 20 september 1883 houdende reglement van algemeen bestuur van
de diergeneeskundige politie van de huisdieren, gewijzigd door het artikel 1 van het koninklijk besluit van 4
augustus 1964;
4) artikelen 17 tot en met 26 van 20 september 1883 houdende reglement van algemeen bestuur van de
diergeneeskundige politie van de huisdieren gewijzigd door artikel 1 van het regentenbesluit van 12 mei 1950 en
zijn erratum van 21 juni 1950;
5) Het koninklijk besluit van 20 december 1996 betreffende de bescherming van dieren tijdens het vervoer.
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Art. 50. De natuurlijke of rechtspersoon die op datum van in werking treden van dit besluit, reeds één of
meerdere activiteiten bedoeld in dit besluit uitoefenen, moeten zich houden aan de overgangsbepalingen
voorgeschreven door de Minister.
Art. 51. Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting, belast met Landbouw en de Kleine en Middelgrote
Ondernemingen is belast met de uitvoering van huidig besluit.
Wijzigingen:
Koninklijk besluit van 27.04.2005 (B.S. 20.05.2005)
Koninklijk besluit van 18.12.2000 (B.S. 10.01.2001)
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Bijlage
HOOFDSTUK I. - Als huisdier gehouden eenhoevigen, runderen, schapen, geiten en varkens.
A. Algemene bepalingen.
1. (Worden niet geschikt geacht voor vervoer :
a) drachtige dieren waarvan de draagtijd reeds voor 90 % of meer gevorderd is of dieren die in de week ervoor
geworpen hebben;
b) pasgeboren zoogdieren waarbij de navel nog niet helemaal is geheeld. Kalveren mogen bovendien slechts
vervoerd worden vanaf een leeftijd van 10 dagen en voor zover de reistijd niet langer is dan 8 uur. Voor reizen
langer dan 8 uur moeten de kalveren meer dan 14 dagen oud zijn.
Kalveren jonger dan 10 dagen mogen echter vervoerd worden voor zover de afstand minder dan 100 km
bedraagt.) <KB 27.04.2005>
2. a) De dieren moeten over voldoende ruimte beschikken om in hun natuurlijke houding rechtop te blijven staan
en zo nodig moeten zij door hekken tegen de bewegingen van het vervoermiddel worden beschermd. Zij moeten
plaats hebben om te gaan liggen, tenzij dit om speciale redenen in verband met de bescherming van de dieren
ongewenst is.
b) De vervoermiddelen en de containers moeten zo zijn geconstrueerd en worden gebruikt dat de dieren worden
beschermd tegen slechte weersomstandigheden en grote verschillen in klimaat. De luchtverversing en de
hoeveelheid lucht moeten aangepast zijn aan de omstandigheden waarin het vervoer plaatsvindt en geschikt zijn
voor de vervoerde diersoort.
In de dierenafdeling en in elk van de niveaus daarvan dient een vrije ruimte te worden gelaten die toereikend is
voor een adequate luchtverversing boven de dieren wanneer deze op natuurlijke wijze rechtop staan, en die hun
natuurlijke bewegingen op generlei wijze belemmert.
c) De vervoermiddelen en de containers moeten gemakkelijk te reinigen zijn, zo zijn ingericht dat de dieren niet
kunnen ontsnappen, zo zijn geconstrueerd dat verwondingen of onnodig lijden van de dieren worden voorkomen
en zo zijn uitgerust dat hun veiligheid gegarandeerd is. Containers waarin dieren worden vervoerd, moeten
voorzien zijn van een symbool waaruit de aanwezigheid van levende dieren blijkt en van een teken dat aangeeft
in welke positie de dieren zich bevinden. Voorts moeten de dieren kunnen worden onderzocht en verzorgd en
moeten de containers zo zijn gestuwd dat de luchtcirculatie niet wordt gehinderd. Tijdens het vervoer en de
hantering moeten de containers steeds rechtop blijven en mogen zij niet worden blootgesteld aan schokken of
heftige stoten.
d) Tijdens het vervoer moeten de dieren met de daarvoor in hoofdstuk VII van de bijlage vastgestelde
tussenpozen worden gedrenkt en met geschikt voer worden gevoederd.
e) Eenhoevigen moeten gedurende het vervoer een halster dragen. Deze verplichting geldt niet voor niet
afgerichte veulens en voor in individuele hokken vervoerde dieren.
f) Wanneer de dieren vastgebonden worden, moet het daarvoor gebruikte materiaal zo sterk zijn dat het onder
normale vervoersomstandigheden niet kan breken en lang genoeg zijn om de dieren, indien nodig, de
gelegenheid te geven te gaan liggen, te eten en te drinken. Voorts moet dit materiaal zo ontworpen zijn dat ieder
risico van wurging of verwonding wordt voorkomen. De dieren mogen niet aan de hoorns of aan neusringen
worden vastgebonden.
g) Eenhoevigen moeten in individuele hokken worden vervoerd die zo ontworpen zijn dat zij tegen schokken
worden beschermd. Deze dieren mogen evenwel vervoerd worden in groepen; in die omstandigheden dient erop
te worden toegezien dat elkaar vijandig gezinde dieren niet samen worden vervoerd. Wanneer zij in groep worden
vervoerd, moeten zij onbeslagen achterhoeven hebben.
h) Eenhoevigen mogen niet vervoerd worden in voertuigen met verscheidene niveaus.
3. a) Wanneer dieren van verschillende soort in hetzelfde vervoermiddel worden vervoerd, moeten zij naar soort
worden gescheiden, tenzij het gaat om gezellen die door de scheiding van streek zouden raken. Bovendien
moeten bijzondere maatregelen worden genomen ter vermijding van nadelige gevolgen die kunnen voortvloeien
uit het gezamenlijke vervoer van soorten die elkaar van nature vijandig gezind zijn. Wanneer dieren van
verschillende leeftijd worden vervoerd met hetzelfde vervoermiddel, moeten de volwassen dieren gescheiden
worden gehouden van de jonge dieren; deze beperking geldt evenwel niet voor vrouwelijke dieren die worden
vervoerd met hun jongen die zij zogen. Niet gecastreerde volwassen mannelijke dieren moeten gescheiden
worden gehouden van vrouwelijke dieren. Fokberen moeten van elkaar worden gescheiden. Dat geldt eveneens
voor hengsten. Deze bepalingen zijn alleen van toepassing voor zover de dieren niet in bij elkaar passende
groepen zijn opgefokt of niet aan elkaar gewend zijn geraakt.
b) In de afdelingen waarin zich dieren bevinden, mogen geen goederen zijn opgeslagen die nadelig kunnen zijn
voor hun welzijn.
4. Bij het in- en uitladen van de dieren moet gebruik worden gemaakt van daarvoor geschikte middelen, zoals
bruggen, vlonders of loopplanken. Dit middel moet zijn voorzien van een vloer die zodanig is geconstrueerd dat
uitglijden wordt tegengegaan en, indien noodzakelijk, van een beschermende zijkant. Tijdens het vervoer mogen
de dieren niet met mechanische middelen in een hangende positie worden gehouden en evenmin bij kop, horens,
poten staart of vacht worden opgetild of over de grond gesleept. Bovendien moet het gebruik van apparaten met
elektrische ontlading zoveel mogelijk worden vermeden.
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5. De vloer van de vervoermiddelen of de containers moet sterk genoeg zijn om het gewicht van de vervoerde
dieren te dragen; hij moet zo geconstrueerd zijn dat uitglijden wordt voorkomen. Indien er spleten of gaten in zijn,
moet hij zo zijn ontworpen dat er geen scherpe uitsteeksels zijn waaraan de dieren zich zouden kunnen
verwonden. Hij moet bedekt zijn met een voldoende laag strooisel voor het absorberen van uitwerpselen, tenzij
hierin op een andere wijze kan worden voorzien die ten minste dezelfde voordelen biedt op tenzij de uitwerpselen
regelmatig worden verwijderd.
6. Ten einde tijdens het vervoer de nodige verzorging van de dieren te waarborgen, dienen zij te worden
vergezeld door een begeleider, tenzij:
a) de dieren worden vervoerd in degelijke containers die behoorlijk worden geventileerd en die, zo nodig, in tegen
morsen beveiligde verdeelautomaten, voldoende voedsel en water bevatten voor een reis die dubbel zo lang
duurt als de verwachte reisduur;
b) de vervoerder als begeleider optreedt;
c) de verzender een gemachtigde heeft belast met verzorging van de dieren op daarvoor geschikte halteplaatsen.
7. a) De begeleider of de gemachtigde van de verzender dient de dieren te verzorgen, te drenken, te voederen en
zo nodig te melken.
b) Melkgevende koeien moeten met tussenpozen van ongeveer twaalf uur, maar niet langer dan vijftien uur,
worden gemolken.
c) Om de begeleider tot deze verzorging in staat te stellen moet hij zo nodig kunnen beschikken over een
geschikte verlichtingsapparatuur.
8. De dieren mogen uitsluitend in vervoermiddelen worden geladen die zorgvuldig zijn gereinigd en zo nodig
ontsmet. Dode dieren, vervuild strooisel en uitwerpselen moeten zo spoedig mogelijk worden verwijderd.
B. Bijzondere bepalingen voor vervoer per spoor.
9. Elke spoorwagon die voor het vervoer van dieren wordt gebruikt, moet worden gemerkt met een symbool
waaruit de aanwezigheid van levende dieren blijkt, tenzij de dieren worden vervoerd in containers. Als geen
speciaal voor het vervoer van dieren ingerichte wagons beschikbaar zijn, moeten de dieren worden vervoerd in
overdekte wagons die met hoge snelheid kunnen rijden en die voorzien zijn van voldoende grote
ventilatieopeningen of beschikken over een ook bij lage snelheid adequaat ventilatiesysteem. De binnenwanden
van deze wagons moeten van hout zijn of van een ander volledig glad materiaal en moeten op een passende
hoogte voorzien zijn van ringen of staven voor het geval dat de dieren moeten worden vastgemaakt.
10. Eenhoevige dieren moeten, wanneer zij niet in individuele hokken worden vervoerd, hetzij langs dezelfde
wand hetzij met de hoofden naar elkaar toe worden vastgemaakt. Veulens en niet afgerichte dieren mogen echter
niet worden vastgebonden.
11. Grote dieren moeten zo in de wagons worden geladen dat de begeleider tussen hen door kan lopen.
12. Wanneer overeenkomstig het bepaalde in punt 3, onder a), dieren van elkaar gescheiden moeten worden
gehouden, kan dat gebeuren door hen in aparte delen van de wagon vast te binden, indien daartoe voldoende
ruimte is, of door middel van daarvoor geschikte tussenschotten.
13. Bij het samenstellen van treinen en bij elke andere verplaatsing van de wagon moeten de nodige voorzorgen
worden genomen om heftige schokken tegen wagons waarin zich dieren bevinden, te voorkomen.
C. Bijzondere bepalingen voor het vervoer over de weg.
14. De voertuigen moeten zo zijn geconstrueerd dat de dieren niet kunnen ontsnappen en dat hun veiligheid
wordt gegarandeerd; zij moeten ook voorzien zijn van een dak dat afdoende bescherming biedt tegen slechte
weersomstandigheden.
15. Voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van grote dieren die normaliter moeten worden
vastgebonden, dienen de daartoe vereiste voorzieningen aanwezig te zijn. Wanneer de voertuigen in
afzonderlijke ruimten moeten worden verdeeld, moeten stevige tussenschotten worden gebruikt.
16. De voertuigen moeten zijn voorzien van een passende uitrusting die voldoet aan de in punt 4 vastgestelde
eisen.
D. Bijzondere bepalingen voor het vervoer over water.
17. De inrichting van de schepen moet zodanig zijn dat de dieren kunnen worden vervoerd zonder dat zij worden
blootgesteld aan verwondingen of onnodig lijden.
18. De dieren mogen niet op open dekken worden vervoerd, behalve in goed vastgesjorde containers of andere
voorzieningen die door de bevoegde autoriteit zijn goedgekeurd en die voldoende bescherming bieden tegen de
zee en slechte weersomstandigheden.
19. De dieren moeten worden vastgebonden of behoorlijk ondergebracht in hokken of containers.
20. Alle hokken, containers of voertuigen waarin de dieren zijn ondergebracht, moeten bereikbaar zijn via
daarvoor bestemde gangen. Er moet adequate verlichting aanwezig zijn.
21. Er dient voor een voldoende aantal begeleiders te worden gezorgd, rekening houdende met het aantal dieren
dat wordt vervoerd en de duur van de reis.
22. Alle delen van het schip waar dieren zijn ondergebracht, moeten voorzien zijn van waterafvoer en moeten in
zindelijke staat worden gehouden.
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23. Aan boord dient een door de bevoegde autoriteit goedgekeurd instrument voorhanden te zijn om de dieren zo
nodig te doden.
24. Schepen die voor het vervoer van dieren worden gebruikt, moeten voor het vertrek worden voorzien van
drinkwater - wanneer zij niet beschikken over een passend systeem dat de productie ervan mogelijk maakt - en
adequaat diervoeder, in hoeveelheden die toereikend worden geacht op grond van de soort en het aantal dieren
dat wordt vervoerd en de duur van de reis.
25. De nodige voorzieningen moeten worden getroffen om zieke of gewonde dieren tijdens de reis te kunnen
afzonderen en hun eventueel eerste hulp te verlenen.
26. Het bepaalde in de punten 17, 18 en 19 geldt niet voor het vervoer van dieren met spoorwagons of
wegvoertuigen die op veerboten of soortgelijke schepen worden geladen:
a) Wanneer dieren in spoorwagons aan boord van schepen worden vervoerd, moeten speciale maatregelen
worden getroffen om ervoor te zorgen dat tijdens de gehele duur van de reis voldoende luchtverversing aanwezig
is voor de dieren.
b) Wanneer dieren in wegvoertuigen aan boord van schepen worden vervoerd, dienen de onderstaande
maatregelen te worden getroffen:
i) De dierenafdeling moet behoorlijk vastgemaakt zijn aan het voertuig; het voertuig en de dierenafdeling moeten
over adequate voorzieningen beschikken waardoor zij stevig aan het schip kunnen worden vastgemaakt. Op een
overdekt dek van een ro-ro-schip moet een op grond van het aantal vervoerde voertuigen toereikende
luchtverversing worden gehandhaafd. Wanneer zulks mogelijk is, moet een voertuig voor het vervoer van dieren
dichtbij een luchtkoker worden geplaatst.
ii) De dierenafdeling moet voorzien zijn van genoeg openingen of andere middelen voor een toereikende
luchtverversing, aangezien het luchtdebiet vrij gering is in de begrensde ruimte van het voertuigenruim van een
schip. De vrije ruimte in de dierenafdeling en in elk van de niveaus daarvan moet toereikend zijn voor een
adequate luchtverversing boven de dieren, wanneer deze op natuurlijke wijze rechtop staan.
iii) Elk gedeelte van de dierenafdeling moet rechtstreeks toegankelijk zijn zodat de dieren eventueel tijdens de
reis kunnen worden verzorgd, gevoederd en gedrenkt.
E. Bijzondere bepalingen voor het vervoer door de lucht.
27. De dieren moeten worden vervoerd in voor de soort geschikte containers of hokken die ten minste voldoen
aan de meest recente voorschriften voor het vervoer van levende dieren van de IATA.
28. De nodige voorzorgsmaatregelen moeten worden getroffen om te hoge of te lage temperaturen aan boord te
vermijden, waarbij rekening moet worden gehouden met de diersoort. Bovendien moeten grote
luchtdrukverschillen worden vermeden.
29. Aan boord van vrachtvliegtuigen moet een door de bevoegde autoriteit goedgekeurd instrument aanwezig zijn
om de dieren zo nodig te doden.
HOOFDSTUK II. - Pluimvee en als huisdier gehouden vogels en konijnen.
30. De hierna vermelde punten van hoofdstuk I zijn matatis mutandis van toepassing op het vervoer van pluimvee
en als huisdier gehouden vogels en konijnen: punt 1, punt 2, onder a), b) en c) en de punten 3, 5, 6, 8, 9, 13 tot
en met 22, 24 en 26 tot en met 29.
31. Geschikt voer en water moeten in voldoende hoeveelheden beschikbaar zijn, tenzij:
i) de reis minder dan twaalf uur duurt, in- en uitladen niet meegerekend;
ii) de reis minder dan 24 uur duurt, wanneer het gaat om jonge vogels ongeacht de soort, mits de reis eindigt
binnen 72 uur nadat zij uit het ei zijn gekomen.
HOOFDSTUK III. - Als huisdier gehouden honden en katten.
32. Onverminderd het bepaalde in artikel 1, paragraaf 2, zijn de hierna vermelde punten van hoofdstuk 1 mutatis
mutandis van toepassing op het vervoer van als huisdier gehouden honden en katten: punt 1, punt 2, onder a), b)
en c) de punten 3, 5 en 6, punt 7, onder a) en c), en de punten 8, 9, 12, 13, 14 en 17 tot en met 29.
33. Tijdens het vervoer moeten de dieren tenminste om de 24 uur worden gevoederd en om de twaalf uur worden
gedrenkt. Er dienen duidelijke schriftelijke instructies aanwezig te zijn betreffende het voederen en drenken.
Loopse wijfjes moeten van de mannetjes gescheiden worden gehouden.
HOOFDSTUK IV. - Andere zoogdieren en vogels.
34. a) Het bepaalde in dit hoofdstuk is van toepassing op het vervoer van zoogdieren en vogels die niet onder de
voorgaande hoofdstukken vallen.
b) De hierna volgende punten van hoofdstuk I zijn mutatis mutandis van toepassing op het vervoer van de in dit
hoofdstuk bedoelde soorten: punt 1, punt 2, onder a), b) en c) punt 3 onder de punten 4, 5 en 6 punt 7, onder a)
en c), en de punten 8, 9 en 13 tot en met 29.
35. Onverminderd het bepaalde in artikel 3, § 2, mogen alleen voor vervoer geschikte en gezonde dieren worden
vervoerd. Dieren die duidelijk geruime tijd drachtig zijn of die recentelijk hebben geworpen en jongen die zich nog
niet zelfstandig kunnen voeden en niet vergezeld zijn van hun moeder, mogen niet als voor vervoer geschikt
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worden beschouwd. In uitzonderlijke gevallen mag van deze bepaling worden afgeweken indien het dier in zijn
belang moet worden vervoerd naar een plaats waar het adequaat kan worden behandeld.
36. Sedativa mogen alleen in uitzonderlijke omstandigheden worden toegediend en dan nog uitsluitend onder
rechtstreeks toezicht van een dierenarts. Een document met gegevens over het toedienen van sedativa moet het
betrokken dieren vergezellen tot op zijn bestemming.
37. De dieren mogen uitsluitend worden vervoerd in daarvoor geschikte vervoermiddelen waarop zo nodig is
aangegeven dat zich daarin wilde, schuwe of gevaarlijke dieren bevinden. Bovendien dienen duidelijke,
schriftelijke instructies aanwezig te zijn betreffende het voederen en drenken en de bijzondere verzorging die de
dieren behoeven.
Dieren die onder de werkingssfeer van Cites vallen, moeten worden vervoerd overeenkomstig de meest recente
richtlijnen van Cites inzake het vervoer en het voor vervoer gereedmaken van levende specimens van de wilde
flora en fauna. Bij vervoer door de lucht moetenzij tenminste worden vervoerd overeenkomstig de meest recente
voorschriften van de IATA voor het vervoer van levende dieren. Zij moeten zo spoedig mogelijk naar hun
bestemming worden vervoerd.
38. De onder dit hoofdstuk vallende dieren moeten worden verzorgd overeenkomstig de in punt 37 bedoelde
instructies en richtlijnen.
39. De dieren moeten voor het vervoer gedurende een adequate periode in gevangenschap worden gehouden en
worden voorbereid op het vervoer, en dienen in die periode zo nodig geleidelijk in hun container te worden
geplaatst.
40. Dieren van verschillende soorten mogen niet in een zelfde container worden geplaatst. Bovendien mogen ook
dieren van dezelfde soort alleen dan samen in een zelfde container worden geplaatst als bekend is dat zij elkaars
aanwezigheid verdragen.
41. Geweidragende dieren mogen niet worden vervoerd in de periode waarin nieuwe geweien worden gevormd.
42. Vogels moeten in het halfduister worden gehouden.
43. Onverminderd de overeenkomstig artikel 3, paragraaf 3, te nemen bijzondere maatregelen moet op
zeezoogdieren voortdurend toezicht worden gehouden door een bevoegd persoon. De vervoermiddelen mogen
niet worden gestapeld.
44. a) Met het oog op een voortdurende adequate luchtverversing moeten in de wanden van de container gaten
met passende afmetingen worden gemaakt om te zorgen voor een permanente, passende luchtstroom. De gaten
moeten zodanige afmetingen hebben dat de dieren niet in aanraking kunnen komen met personen die de
container hanteren of dat de dieren zich niet kunnen verwonden.
b) Alle zijwanden, bodems en bovenwanden van de containers moeten voorzien zijn van afstandhouders, zodat
lucht vrij tussen de kisten kan circuleren en de dieren kan bereiken ingeval zij worden gestapeld of dicht tegen
elkaar opgeslagen.
45. De dieren mogen niet worden geplaatst in de nabijheid van voeder of in vertrekken die toegankelijk zijn voor
onbevoegden.
HOOFDSTUK V. - Andere gewervelde dieren en koudbloedige dieren.
46. Andere gewervelde dieren en koudbloedige dieren moeten worden vervoerd in passende verpakkingen en in
zodanige omstandigheden, in het bijzonder ten aanzien van ruimte, luchtverversing, temperatuur en veiligheid, en
met zodanige watervoorziening en zuurstoftoevoer als voor die soort nodig wordt geacht. Binnen de
werkingssfeer van Cites vallende soorten moeten worden vervoerd overeenkomstig de richtlijnen van Cites
inzake het vervoer en het voor vervoer gereedmaken van levende specimens van de wilde flora en fauna. Bij
vervoer door de lucht moeten zij ten minste worden vervoerd overeenkomstig de meest recente voorschriften van
de IATA voor het vervoer van levende dieren. Zij moeten zo spoedig mogelijk naar hun bestemming worden
vervoerd.
HOOFDSTUK VI. - Beladingsdichtheid.
A) Eenhoevige huisdieren
Vervoer per spoor.
Volwassen paarden
Jonge paarden (6-24 maanden) (voor reizen van ten hoogste 48 uur)
Jonge paarden (6-24 maanden) (voor reizen van meer dan 48 uur)
Pony's (kleiner dan 144 cm)
Veulens (0-6 maanden)

1,75 m² (0,7 x 2,5 m)
1,2 m² (0,6 x 2 m)
2,4 m² (1,2 x 2 m)
1 m² (0,6 x 1,8 m)
1,4 m² (1 x 1,4 m)

* De bruikbare standaardbreedte van wagons is 2,6 à 2,7 m.
NB. Tijdens lange reizen moeten veulens en jonge paarden kunnen gaan liggen.
Deze getallen kunnen maximaal 10 % variëren voor volwassen paarden en pony's, en maximaal 20 % voor jonge
paarden en veulens, afhankelijk van niet alleen het gewicht en de grootte van de paarden, maar ook van hun
fysieke conditie, de weersomstandigheden en de vermoedelijke reistijd.
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Wegvervoer.
Volwassen paarden
Jonge paarden (6-24 maanden) (voor reizen van ten hoogste 48 uur)
Jonge paarden (6-24 maanden) (voor reizen van meer dan 48 uur)
Pony's (kleiner dan 144 cm)
Veulens (0-6 maanden)

1,75 m² (0,7 x 2,5 m)
1,2 m² (0,6 x 2 m)
2,4 m² (1,2 x 2 m)
1 m² (0,6 x 1,8 m)
1,4 m² (1 x 1,4 m)

NB. Tijdens lange reizen moeten veulens kunnen gaan liggen.
Deze getallen kunnen maximaal 10 % variëren voor volwassen paarden en pony's, en maximaal 20 %voor jonge
paarden en veulens, afhankelijk van niet alleen het gewicht en de grootte van de paarden,maar ook van hun
fysieke conditie, de weersomstandigheden en de vermoedelijke reistijd.
Luchtvervoer.
Beladingsdichtheid van de paarden in verhouding tot de grondoppervlakte.
0,42 m²
0,66 m²
0,87 m²
1,04 m²
1,19 m²
1,34 m²
1,51 m²
1,73 m²

0 - 100 kg
100 - 200 kg
200 - 300 kg
300 - 400 kg
400 - 500 kg
500 - 600 kg
600 - 700 kg
700 - 800 kg
Zeevervoer.
Levend gewicht in kg
200/300
300/400
400/500
500/600
600/700

m²/dier
0,90/1,175
1,175/1,45
1,45/1,725
1,725/2
2/2,25

B) Runderen
Vervoer per spoor.
Categorie
Fokkalveren
Middelgrote kalveren
Zware kalveren
Middelgrote runderen
Grote runderen
Zeer grote runderen

Gewicht bij benadering (in kg)
55
110
200
325
550
>700

Oppervlakte in m² per dier
0,30 t/m 0,40
0,40 t/m 0,70
0,70 t/m 0,95
0,95 t/m 1,30
1,30 t/m 1,60
[> 1,60]

Deze getallen kunnen variëren, afhankelijk van niet alleen het gewicht en de grootte van de dieren, maar ook van
hun fysieke conditie, de weersomstandigheden en de vermoedelijke reistijd.
Wegvervoer.
Categorie
Fokkalveren
Middelgrote kalveren
Zware kalveren
Middelgrote runderen
Grote runderen
Zeer grote runderen

Gewicht bij benadering (in kg)
50
110
200
325
550
> 700

Oppervlakte in m² per dier
0,30 t/m 0,40
0,40 t/m 0,70
0,70 t/m 0,95
0,95 t/m 1,30
1,30 t/m 1,60
[> 1,60]

Deze getallen kunnen variëren, afhankelijk van niet alleen het gewicht en de grootte van de dieren, maar ook van
hun fysieke conditie, de weersomstandigheden en de vermoedelijke reistijd.
Luchtvervoer.
Categorie

Gewicht bij benadering (in kg)

Oppervlakte in m² per dier
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0,23
0,28
0,84
1,27

Zeevervoer.
Levend gewicht in kg
200/300
300/400
400/500
500/600
600/700

m²/dier
0,81/1,0575
1,0575/1,305
1,305/1,5525
1,5525/1,8
1,8/2,025

Drachtige dieren moeten over 10 % meer ruimte beschikken.
C) Schapen / geiten
Vervoer per spoor.
Categorie
Geschoren schapen en lammeren
van meer dan 26 kg
Niet geschoren schapen
Geiten die reeds lang drachtig zijn
Geiten
Geiten die reeds lang drachtig zijn

Gewicht in kg
< 55
> 55
<55
>55
<55
>55
< 35
35 t/m 55
> 55
<55
>55

Oppervlakte in m² per dier
0,20 t/m 0,30
> 0,30
0,30 t/m 0,40
> 0,40
0,40 t/m 0,50
> 0,50
0,20 t/m 0,30
0,30 t/m 0,40
0,40 t/m 0,75
0,40 t/m 0,50
> 0,50

Bovenstaande grondoppervlak kan variëren naar gelang van het ras, de grootte, fysieke conditie en vachtdikte
van de dieren, alsmede de weersomstandigheden en de reistijd.
Wegvervoer.
Categorie
Geschoren schapen en lammeren
van meer dan 26 kg
Niet geschoren schapen
Ooien die reeds lang drachtig zijn
Geiten
Geiten die reeds lang drachtig zijn

Gewicht in kg
< 55
> 55
<55
>55
<55
>55
<35
35 t/m 55
>55
<55
>55

Oppervlakte in m² per dier
0,20 t/m 0,30
> 0,30
0,30 t/m 0,40
> 0,40
0,40 t/m 0,50
> 0,50
0,20 t/m 0,30
0,30 t/m 0,40
0,40 t/m 0,75
0,40 t/m 0,50
> 0,50

Bovenstaande grondoppervlakte kan variëren naar gelang van het ras, de grootte, fysieke conditie en vachtdikte
van de dieren, alsmede de weersomstandigheden en de reisduur. Voor kleine lammeren kan bijvoorbeeld worden
volstaan met minder dan 0,2 m² per dier.
Luchtvervoer.
Beladingsdichtheid van schapen en geiten in verhouding tot de grondoppervlakte.
Gemiddeld gewicht (in kg)
25
50
75

Grondoppervlakte per schaap/geit
0,20
0,30
0,40

Zeevervoer.
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m²/dier
0,24/0,265
0,265/0,290
0,290/0,315
0,315/0,34
0,34/0,39

D) Varkens
Vervoer per spoor en over de weg.
Alle varkens moeten ten minste gelijktijdig kunnen gaan liggen en in hun natuurlijke houding kunnen staan.
Om aan deze minimumeisen te voldoen mag de beladingsdichtheid van varkens van ongeveer 100 kg tijdens het
vervoer niet hoger zijn dan 235 kg/m².
Ras, grootte en fysieke conditie van de varkens kunnen een vergroting van deze vereiste minimum
grondoppervlakte noodzakelijk maken; deze kan ook met maximaal 20 % worden vergroot in verband met de
levensomstandigheden en de reistijd.
Luchtvervoer.
De beladingsdichtheid moet voldoende hoog zijn om verwondingen bij opstijgen, turbulentie en landen te
voorkomen, maar moet elk dier toelaten te gaan liggen. Bij de bepaling van de beladingsdichtheid moet rekening
gehouden worden met het klimaat, de totale reistijd en het tijdstip van aankomst.
Gemiddeld gewicht
15 kg
25 kg
50 kg
100 kg

Grondoppervlakte per varken
0,13 m²
0,15 m²
0,35 m²
0,51 m²

Zeevervoer.
Levend gewicht in kg
10 of minder
20
45
70
100
140
180
270

m²/dier
0,20
0,28
0,37
0,60
0,85
0,95
1,10
1,50

E) Pluimvee.
Beladingsdichtheid voor het vervoer van pluimvee in containers:
Categorie
Eendagskuikens
Pluimvee van minder dan 1,6 kg
Pluimvee van 1,6 tot 3 kg
Pluimvee van 3 tot 5 kg
Pluimvee van meer dan 5 kg

Ruimte
21-25 cm² per kuiken
180 tot 200 cm²/kg
160 cm²/kg
115 cm²/kg
105 cm²/kg

Deze getallen kunnen variëren, afhankelijk van niet alleen het gewicht en de grootte van de dieren, maar ook van
hun fysieke conditie, de weersomstandigheden en de vermoedelijke reistijd.
HOOFDSTUK VII. - Tussenpozen voor het drenken en het voederen, alsmede reis- en rusttijden voor het
vervoer van als huisdier gehouden eenhoevigen, runderen, schapen, geiten en varkens over de weg, over
zee en per spoor.
1. De reistijd mag niet langer zijn dan 8 uur tenzij het vervoermiddel voldoet aan de onderstaande aanvullende
voorwaarden:
- op de vloer van het voertuig bevindt zich voldoende strooisel;
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- in het vervoermiddel is al naargelang van de vervoerde diersoorten en de duur van de reis voldoende voeder
aanwezig;
- er is rechtstreekse toegang tot de dieren;
- er is adequate ventilatie mogelijk die aan de (binnen- en buiten)temperatuur kan worden aangepast;
- er zijn verplaatsbare schotten om aparte afdelingen in te richten;
- het voertuig beschikt over een inrichting die tijdens haltes op voeder en water kan worden aangesloten;
- bij voertuigen voor het transport van varkens is voldoende water aan boord om de dieren tijdens de reis te
drenken.
2. Wanneer wegvoertuigen of spoorwagens worden gebruikt die voldoen aan de voorwaarden van punt 1, gelden
de volgende reistijden. De vermelde rusttijden en tussenpozen voor het voederen en drenken gelden slechts voor
wegvervoer.
a) kalveren, lammeren, jonge geiten en niet gespeende veulens op melkvoeding alsmede niet gespeende biggen
moeten na een reistijd van 9 uur een voldoende rusttijd van ten minste 1 uur krijgen, waarin zij gedrenkt en zo
nodig gevoederd worden. Na deze rusttijd kunnen zij opnieuw gedurende 9 uur worden vervoerd;
b) voor varkens bedraagt de maximum reistijd 24 uur. Tijdens de reis moeten de dieren voortdurend toegang
hebben tot water;
c) voor eenhoevige huisdieren (met uitzondering van geregistreerde paardachtigen in de zin van Richtlijn
90/426/EEG) bedraagt de maximum reistijd 24 uur. Tijdens de reis moeten zij om de 8 uur worden gedrenkt en zo
nodig gevoederd.
d) runderen, schapen en geiten, andere dan bedoeld in 2a. moeten na een reistijd van 14 uur een voldoende
rusttijd van ten minste 1 uur krijgen, waarin zij worden gedrenkt en zo nodig gevoederd. Na deze rusttijd kunnen
zij opnieuw gedurende 14 uur worden vervoerd.
3. Na de vastgestelde reistijd moeten de dieren worden uitgeladen, gevoederd en gedrenkt, en moeten zij een
rusttijd van ten minste 24 uur krijgen.
4. a) De dieren mogen niet over zee worden vervoerd indien de maximum reistijd langer is dan acht uur, behalve
indien het schip voldoet aan de voorwaarden bedoeld in punt 1 en de tussenpozen voor het voederen en drenken
vermeld in punt 2 gerespecteerd worden.
b) Bij zeevervoer waarbij een regelmatige rechtstreekse verbinding wordt verzorgd tussen twee verschillende
plaatsen in de Gemeenschap met voertuigen die op de schepen worden geladen zonder dat de dieren worden
gelost, moeten de dieren na in de haven van bestemming of in de onmiddellijke omgeving te zijn ontscheept, een
rusttijd van twaalf uur krijgen, tenzij de reistijd op zee deel uitmaakt van het algemene schema van de punten 1
en 2.
5. In het belang van de dieren kunnen de reistijden bedoeld in de punten 2 en 4b met 2 uur worden verlengd, met
name gelet op de nabijheid van de plaats van bestemming.
HOOFDSTUK VIII. - Reisplan.
AFDELING 1: IN TE VULLEN VOOR DE REIS DOOR DE VERVOERDER.
Vervoerder (naam, adres, firmanaam):

Type vervoermiddel:

Handtekening van de vervoerder:

Nummerplaat of identificatienummer:

Diersoort:

Naam van de verantwoordelijke tijdens de reis:

Aantal:

Reisweg:

Plaats van vertrek:

Vermoedelijke reistijd:

Plaats en land van bestemming:
HALTE- EN OVERLAADPLAATSEN
PLAATS EN ADRES

GEPLANDE DATUM EN UUR VAN AANKOMST

AFDELING 2: IN TE VULLEN DOOR DE OFFICIELE DIERENARTS VAN DE PLAATS VAN VERTREK.
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NAAM STEMPEL EN HANDTEKENING:

AFDELING 3: IN TE VULLEN DOOR DE OFFICIELE DIERENARTS VAN DE PLAATS VAN VERTREK.
Plaats, datum en uur van controle:

NAAM STEMPEL EN HANDTEKENING

AFDELING 4: IN TE VULLEN TIJDENS DE REIS DOOR DIEGENE DIE TIJDENS DE REIS
VERANTWOORDELIJK IS VOOR HET VERVOER.
DATUM EN UUR VAN VERTREK:
HALTE EN/OF
OVERLAADPLAATSEN:
PLAATS EN ADRES

DATUM EN UUR VAN
AANKOMST

DUUR VAN
REISONDERBREKING

REDEN

AANKOMST OP BESTEMMING (wanneer het laatste dier uitgeladen is):
Handtekening van de verantwoordelijke van het vervoer:
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