Europese Transportverordening, technische voorschriften voor het wegvervoer van schapen en
geiten met een reistijd van maximaal 8 uur.
VERORDENING (EG) Nr. 1/2005 VAN DE RAAD van 22 december 2004 inzake de bescherming van
dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen
64/432/EEG en 93/119/EG en van Verordening (EG) nr. 1255/97
LET OP:
Onderstaande tekst bevat alleen de voorschriften voor het vervoer over de weg van schapen en geiten
met een reistijd van maximaal 8 uur. De complete tekst van de originele verordening zoals gepubliceerd
op de website van de EU is bindend. Aan onderstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend. De
opsteller van deze tekst aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid.

BIJLAGE I TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN
(als bedoeld in artikel 6, lid 3, artikel 8, lid 1, en artikel 9, lid 1, en lid 2, onder a))
HOOFDSTUK I
GESCHIKTHEID VOOR VERVOER
1. Alleen dieren die geschikt zijn voor het voorgenomen transport mogen worden vervoerd, en de
vervoersomstandigheden moeten van dien aard zijn dat de dieren geen letsel of onnodig lijden kan
worden berokkend.
2. Gewonde, zwakke en zieke dieren worden niet in staat geacht te worden vervoerd, met name in de
volgende
gevallen:
a) wanneer de dieren niet in staat zijn zich op eigen kracht pijnloos te bewegen of zonder hulp te lopen;
b) wanneer zij ernstige open wonden of een prolaps vertonen;
c) wanneer het drachtige dieren betreft waarvan de draagtijd reeds voor 90% of meer gevorderd is, of
dieren die in de week ervoor geworpen hebben;
d) wanneer het pasgeboren zoogdieren betreft waarvan de navel nog niet volledig geheeld is;
e) wanneer het lammeren van minder dan een week betreft, tenzij zij over minder dan 100 km worden
vervoerd;
3. Zieke of gewonde dieren kunnen echter in staat worden geacht te worden vervoerd in de volgende
gevallen:
a) wanneer het licht gewonde of zieke dieren betreft waarvoor het vervoer geen extra lijden veroorzaakt;
bij twijfel wordt het advies van de dierenarts ingewonnen;
b) wanneer zij vervoerd worden voor de doeleinden van Richtlijn 86/609/EEG van de Raad (1) indien de
ziekte of de verwonding deel uitmaakt van het onderzoeksprogramma;
c) wanneer zij onder veterinair toezicht vervoerd worden ten behoeve van of ingevolge een veterinaire
behandeling of diagnose. Dit vervoer mag echter alleen worden toegestaan als het de dieren geen
onnodig leed berokkent en zij niet mishandeld worden; en
d) wanneer zij veterinaire procedures hebben ondergaan die verband houden met landbouwpraktijken,
zoals onthoorning of castratie, mits de wonden daarvan volledig geheeld zijn.
4. Wanneer dieren tijdens het vervoer ziek worden of gewond raken, moeten zij van de andere dieren
worden gescheiden en moeten zij zo spoedig mogelijk eerste hulp krijgen. Zij moeten een passende
diergeneeskundige behandeling krijgen en, zo nodig, een noodslachting ondergaan of gedood worden op
een wijze die geen onnodig lijden
veroorzaakt.
5. Aan te vervoeren dieren mogen alleen kalmerende middelen worden verstrekt als dat voor het welzijn
van de dieren strikt noodzakelijk is; deze middelen mogen alleen worden gebruikt onder toezicht van een
dierenarts.
6. Zogende ooien en geiten die niet vergezeld worden door hun jongen, moeten minimaal om de twaalf
uur gemolken worden.
(1) PB L 358 van 18.12.1986, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2003/65/EG van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 230 van 16.9.2003, blz. 32).

HOOFDSTUK II
VERVOERMIDDELEN
1. Bepalingen voor vervoermiddelen in het algemeen
1.1. De vervoermiddelen, containers en toebehoren moeten zodanig zijn ontworpen en geconstrueerd, en
op zodanige
wijze worden onderhouden en gebruikt dat:
a) letsel en onnodig lijden van de dieren voorkomen wordt en hun veiligheid gegarandeerd is;
b) zij de dieren bescherming bieden tegen slechte weersomstandigheden, extreme temperaturen en
klimaatveranderingen;
c) zij gemakkelijk gereinigd en ontsmet kunnen worden;
d) de dieren niet kunnen ontsnappen of eruit kunnen vallen, en zij de bewegingsbelasting kunnen
weerstaan;
e) steeds een aan de vervoerde diersoort aangepaste luchtkwaliteit en -hoeveelheid gewaarborgd is;
f) de dieren toegankelijk zijn zodat ze gecontroleerd en verzorgd kunnen worden;
g) zij voorzien zijn van een antislipvloer;
h) het weglekken van urine en uitwerpselen tot een minimum beperkt is;
i) voldoende verlichting aanwezig is om te dieren tijdens het vervoer te kunnen controleren en
verzorgen.
1.2. In het dierencompartiment en op de verschillende laadvloeren dient voldoende ruimte te zijn om voor
adequate ventilatie boven de dieren te zorgen wanneer deze in hun natuurlijke houding rechtop staan,
zonder dat zij gehinderd worden in hun natuurlijke bewegingen.
1.3. 1.4. Tussenschotten moeten sterk genoeg zijn om het gewicht van de dieren te weerstaan. De uitrusting
moet zo ontworpen zijn dat zij snel en gemakkelijk kan worden bediend.
1.5. Lammeren lichter dan 20 kg moeten de beschikking hebben over passend strooisel of gelijkwaardig
materiaal dat comfortabel is, en is afgestemd op de vervoerde diersoorten, het aantal vervoerde dieren,
de transporttijd en de weersomstandigheden. Dat materiaal moet een adequate absorptie van de urine en
de uitwerpselen garanderen.
2. Aanvullende bepalingen voor weg- en spoorvervoer
2.1. Voertuigen waarin dieren worden vervoerd, moeten op duidelijk zichtbare wijze voorzien zijn van een
merkteken waaruit de aanwezigheid van levende dieren blijkt, tenzij de dieren worden vervoerd in
containers die overeenkomstig punt 5.1 zijn gemerkt.
2.2. Wegvoertuigen moeten voorzien zijn van geschikte uitrusting voor het laden en lossen.
5. Aanvullende bepalingen voor het vervoer in containers
5.1. Containers waarin dieren worden vervoerd, moeten op duidelijk zichtbare wijze voorzien zijn van een
merkteken waaruit de aanwezigheid van levende dieren blijkt, en van een teken ter aanduiding van de
bovenkant van de container.
5.2. Tijdens het vervoer en de hantering moeten de containers steeds rechtop blijven, en moeten
schokken en heftige stoten zo veel mogelijk worden vermeden. De containers moeten worden vastgezet
om te voorkomen dat ze door de bewegingen van het vervoermiddel gaan schuiven.
5.3. Containers van meer dan 50 kg moeten voorzien zijn van een toereikend aantal adequaat
ontworpen, goed geplaatste en goed onderhouden bevestigingspunten waarmee zij stevig aan het
vervoermiddel waarop zij zullen worden geladen, kunnen worden vastgesjord. Containers moeten voor de
aanvang van het transport aan het vervoermiddel worden vastgesjord zodat zij niet door de bewegingen
van het vervoermiddel kunnen gaan schuiven.
HOOFDSTUK III
VERVOERMETHODEN

1. Laden, lossen en behandeling van de dieren
1.1. Er moet passende aandacht worden besteed aan de behoeften van bepaalde categorieën dieren,
zoals wilde dieren, zodat zij vóór het voorgenomen transport aan de wijze van vervoer kunnen wennen.
1.2. Indien het laden of lossen meer dan vier uur duurt:
a) moeten er passende voorzieningen aanwezig zijn waar de dieren zich, niet aangebonden, buiten het
vervoermiddel kunnen ophouden, en kunnen eten en drinken;
b) moeten de verrichtingen onder toezicht staan van een bevoegde dierenarts en moeten er bijzondere
voorzorgen genomen worden om ervoor te zorgen dat het welzijn van de dieren tijdens deze
verrichtingen op de juiste wijze wordt gehandhaafd.
Voorzieningen en procedures
1.3. De voorzieningen voor het laden en lossen, met inbegrip van de vloeren, moeten zodanig zijn
ontworpen en geconstrueerd, en op zodanige wijze worden onderhouden en gebruikt dat:
a) tijdens de verplaatsing van de dieren letsel en lijden worden voorkomen en opwinding en stress tot
een minimum worden beperkt, en dat de veiligheid van de dieren wordt gewaarborgd; zo mogen met
name de vloeren niet glad zijn en moeten er beschuttende zijkanten aanwezig zijn om ontsnappen
van de dieren te voorkomen;
b) zij gemakkelijk gereinigd en ontsmet kunnen worden.
1.4.
a) Laadbruggen mogen voor varkens, kalveren en paarden niet steiler zijn dan 20 graden, oftewel
36,4%, en voor schapen en runderen, kalveren uitgezonderd, niet steiler dan 26 graden 34 minuten,
oftewel 50%.
Wanneer de hellingsgraad meer dan 10 graden is, oftewel 17,6 %, moet de laadbrug voorzien zijn van
een systeem, bijv. dwarslatten, waardoor de dieren gemakkelijk en zonder risico of problemen het
voertuig in en uit kunnen lopen.
b) Hefplatforms en verdiepingen moeten voorzien zijn van veiligheidshekken die voorkomen dat dieren er
tijdens het laden of lossen af vallen of ontsnappen.
1.5. Goederen die in hetzelfde vervoermiddel als de dieren worden vervoerd, moeten op zodanige wijze
worden verstuwd dat zij de dieren geen letsel, lijden of andere ongemakken berokkenen.
1.6. Tijdens het laden en lossen moet passende verlichting aanwezig zijn.
1.7. Wanneer containers met dieren op het vervoermiddel op elkaar worden gestapeld, moeten de nodige
voorzorgen worden genomen om
a) te voorkomen, of, in het geval van pluimvee, konijnen en pelsdieren, zoveel mogelijk te verhinderen,
dat urine en uitwerpselen op de dieren eronder vallen;
b) de stabiliteit van de containers te waarborgen;
c) de ventilatie niet te belemmeren.
Behandeling
1.8. Het is verboden:
a) de dieren te slaan of te schoppen;
b) op een bijzonder gevoelig deel van het lichaam op zodanige wijze druk uit te oefenen dat het de
dieren onnodige pijn of onnodig lijden berokkent;
c) de dieren met mechanische middelen in een hangende positie te houden;
d) de dieren bij kop, oren, horens, poten, staart of vacht op te tillen of voort te trekken, of ze zodanig te
behandelen dat het hun onnodige pijn of onnodig lijden berokkent;
e) prikstokken of andere puntige voorwerpen te gebruiken;
f) opzettelijk dieren te hinderen die gedreven of geleid worden door een gedeelte waar doorstroming
nodig is.
1.9. Het gebruik van apparaten waarmee elektrische schokken worden toegediend is verboden.
1.10. Markten of verzamelcentra dienen, zo nodig, voorzieningen te verstrekken voor het aanbinden van
de dieren. Dieren die dit niet gewend zijn, mogen niet worden aangebonden. De dieren moeten toegang
tot water hebben.
1.11. Dieren mogen in geen geval aan horens, gewei, neusringen of met samengebonden poten worden
aangebonden.

Wanneer de dieren moeten worden aangebonden, moeten de gebruikte touwen, tuiers of andere
middelen worden gebruikt:
a) die zo sterk zijn dat ze onder normale vervoersomstandigheden niet breken;
b) waarmee de dieren eventueel kunnen gaan liggen, eten en drinken;
c) die zo ontworpen zijn dat ieder risico van wurging of verwonding is uitgesloten, en de dieren snel
kunnen worden losgemaakt.
Scheiding
1.12. De volgende dieren worden gescheiden behandeld en vervoerd:
a) dieren van verschillende soorten;
b) dieren van beduidend verschillende grootte of leeftijd;
c) d) geslachtsrijpe mannelijke en vrouwelijke dieren;
e) dieren met en dieren zonder horens;
f) dieren die elkaar vijandig gezind zijn;
g) aangebonden en niet-aangebonden dieren.
1.13. Het bepaalde in punt 1.12, onder a), b), c) en e), is niet van toepassing als de dieren in bij elkaar
passende groepen zijn opgefokt of aan elkaar gewend zijn, als de scheiding leed veroorzaakt of als
vrouwelijke dieren vergezeld gaan van jongen die van hen afhankelijk zijn.
2. Tijdens het vervoer
2.1. De beschikbare ruimte dient ten minste overeen te stemmen met de in hoofdstuk VII voor de
desbetreffende dieren en vervoermiddelen vermelde waarden.
2.2. 2.3. 2.4. 2.5. De punten 1.10 tot en met 1.13 zijn van overeenkomstige toepassing op het vervoermiddel.
2.6. Er moet voor voldoende ventilatie gezorgd worden zodat volledig aan de behoeften van de dieren
wordt voldaan, met name rekening houdend met het aantal en het soort van de te vervoeren dieren en de
verwachte weersomstandigheden tijdens het transport. Containers moeten zodanig worden gestuwd dat
de ventilatie niet wordt belemmerd.
2.7. Tijdens het vervoer moeten de dieren met passende tussenpozen, en met name met inachtneming
van de voorschriften in hoofdstuk V, gedrenkt en gevoederd worden en de gelegenheid krijgen om te
rusten, op een wijze die bij hun soort en leeftijd past. Tenzij anders bepaald, moeten zoogdieren en
vogels ten minste om de 24 uur gevoederd en ten minste om de 12 uur gedrenkt worden. Water en
voeder moeten van goede kwaliteit zijn, en moeten de dieren op zodanige wijze worden aangeboden dat
het risico van besmetting tot een minimum beperkt is. De nodige aandacht moet worden besteed aan het
feit dat dieren aan de voeder- en drenkmethoden moeten wennen.

HOOFDSTUK VII
RUIMTE VOOR DE DIEREN
De ruimte waarover de dieren beschikken voldoet ten minste aan de volgende minima:
C. Schapen/geiten
Wegvervoer
Categorie
Geschoren schapen en lammeren van 26 kg en meer
Niet geschoren schapen

Gewicht in
kg
< 55
> 55
< 55
> 55

Oppervlakte in m2 per
dier
0,20 tot 0,30
> 0,30
0,30 tot 0,40
> 0,40

Hoogdrachtige ooien
Geiten

Hoogdrachtige geiten

< 55
> 55
< 35
35 tot 55
> 55
< 55
> 55

0,40 tot 0,50
> 0,50
0,20 tot 0,30
0,30 tot 0,40
0,40 tot 0,75
0,40 tot 0,50
> 0,50

Bovenstaande grondoppervlakte kan variëren naar gelang van het ras, de grootte, fysieke conditie en
vachtdikte van de dieren, alsmede van de weersomstandigheden en de transporttijd. Voor kleine
lammeren kan bijvoorbeeld worden volstaan met minder dan 0,2 m2 per dier.

