
Bij deze brengen wij u op de hoogte van de afspraken die 
gemaakt zijn door POV, Vee&Logistiek Nederland, Saveetra 
en COV met NVWA en het ministerie van LNV. 
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Afspraken gemaakt met NVWA 

  
Beste leden van Vee&Logistiek Nederland, 
 
De afgelopen periode is er veel onduidelijkheid ontstaan over de beoordeling van de 
transportwaardigheid van vee. De POV, Vee&Logistiek Nederland, Saveetra en COV hebben een 
noodkreet geuit aan de NVWA en het ministerie van LNV. Naar aanleiding van deze noodkreet heeft 
er intensief en constructief overleg plaatsgevonden met NVWA en het ministerie.  
  
Het doel van deze gesprekken is: 
- Duidelijkheid verkrijgen voor veehouder en transporteur over welke dieren transportwaardig zijn 
voor export en binnenlands vervoer (zowel boerderij-slachthuis als de route via het 
verzamelcentrum). 
- Uniformiteit realiseren van de beoordeling van transportwaardigheid van vee door de 
keuringsdierenartsen. 
- Extra zorg en aandacht definiëren voor die dieren die transportwaardig zijn maar wel een (kleine) 
bemerking hebben 
- Duidelijkheid en overeenstemming over wat we verstaan onder boete-waardige overtredingen in 
het kader van de Europese Transportverordening. 
In deze gesprekken hebben we afspraken gemaakt over de periode van nu tot 1 maart 2022 en de 
periode na 1 maart. Via dit bericht informeren wij u graag. 
  
De volgende afspraken zijn gemaakt: 
  
1. De NVWA zal het moment van toepassen van het interventiebeleid met betrekking tot het niet 
vervoeren van dieren onder voorwaarden (oranje dieren) aanpassen en dit vanaf 1 maart 2022 in 
laten gaan in plaats van 1 januari 2022. 
 
2. De partijen gaan in overleg om voor 1 maart 2022 tot een werkwijze te komen voor de oranje 
dieren (slachtvarkens, slachtzeugen, slachtbiggen en slachtrunderen) voor vervoer binnenland en 
export en transportroutes boer-slachthuis en route via verzamelcentrum. Per 1 maart moet een 
werkwijze voor deze dieren zijn vastgesteld en worden uitgevoerd. 
 
3. De NVWA heeft toegezegd dat overtredingen met betrekking tot het niet vervoeren onder 
voorwaarden van oranje dieren in de periode van 1 november 2021 tot 1 maart 2022 niet meegeteld 
worden als herhaalde overtreding indien van toepassing. 



 
4. In de vervolggesprekken die in januari gaan plaatsvinden worden de volgende onderwerpen 
besproken:  
- de categorie indeling (A, B, C en D) van overtredingen, dus type en zwaarte. 
- het boetebeleid. Dit wordt door sectorpartijen als niet proportioneel geacht; evalueren en indien 
mogelijk voor 1 maart aan te passen zodat rekening wordt gehouden met alle stakeholders. 
- hoe veehouders de verantwoordelijkheid kunnen dragen voor dieren die niet voldoen aan de 
afspraken/protocol vanaf 1 maart 2022. 
 
5. De transporteurs die een waarschuwingsbrief hebben ontvangen voor verscherpt toezicht krijgen 
deze week een rectificatie/verduidelijkende brief van de NVWA. 
 
6. De NVWA heeft verzocht in de communicatie duidelijk te maken dat de NVWA tot 1 maart 2022 
voor de oranje categorie dieren alleen zal waarschuwen en geen boete zal opleggen, ook niet bij 
herhaling. Er is een mogelijkheid dat men een waarschuwingsbrief ontvangt vanuit de NVWA; deze 
waarschuwingsbrief heeft geen gevolgen en zal niet ‘gestapeld’ of ‘gearchiveerd’ worden of 
dergelijke. 
 
7. In het voorjaar van 2022 wordt het boetestelsel uit de Wet dieren geëvalueerd. De sectorpartijen 
worden hierbij betrokken om onevenredige gevolgen van dit beleid aan de orde te stellen. 
  
Conclusie 
Er is sprake geweest van een goed en constructief gesprek. Met bovenstaande afspraken is er voor 
de korte termijn (tot 1 maart 2022) tijd gecreëerd en daarmee rust. De komende maanden zullen de 
organisaties aan de slag om voor de periode na 1 maart 2022 duidelijkheid te hebben. 
  
Oproep 
De oproep van de gezamenlijke brancheorganisaties is: 
- Om dieren die transportwaardig zijn maar een (kleine) bemerking hebben, de zogenoemde oranje 
categorie, zorgvuldig te vervoeren waarbij geen extra lijden wordt toegevoegd; 
   o De dieren worden voorzien van een streep op de rug 
   o De chauffeur heeft een lijstje met het aantal dieren en de aard 
      van de bemerking bij zich. Dit mag ook genoteerd worden op 
      VKI document.  
   o De dieren mogen gezamenlijk in een compartiment geladen 
      worden. 
- Niet transportwaardige - ‘rode’- dieren mogen te allen tijde niet vervoerd worden. 
 
Voor de periode na 1 maart 2022 wordt u de komende maanden nader geïnformeerd. 
  
Meer informatie 
Helma Lodders, tel. 06 21703857 of email voorzitter@vee-logistiek.nl 
Jos Zegers, tel. 06 53732275 of email j.zegers@vee-logistiek.nl 
 
  
 
 
  
 

https://vee-logistiek.us2.list-manage.com/track/click?u=f3da94632394637ef4321315d&id=8bb4a6b944&e=18cf6eec8c
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