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Onderwerp

1

Deze instructie beschrijft de procedure die geldt voor het afgeven van een
transportvergunning aan vervoerders van gewervelde dieren op basis van de Verordening
(EG) Nr. 1/2005, mits dit betrekking heeft op vervoer van dieren als onderdeel van een
economische bedrijvigheid. De vergunning is alleen verplicht voor vervoerders die dieren
vervoeren over een afstand van meer dan 65 km.

Wettelijke basis

2
2.1

EU-regelgeving


Verordening (EG) Nr. 1/2005 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en
daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EG en
93/119/EG en van Verordening (EG) nr. 1255/97.

2.2

3

Nationale regelgeving


Wet dieren.



Regeling handel levende dieren en levende producten.



Beleidsregels dierenwelzijn 2009.

Begrippen
Vervoerder:

een natuurlijk persoon of rechtspersoon die voor eigen
rekening of voor rekening van een derde dieren vervoert.

Vergunning:

vergunning, namens de Minister van LNV verleend door de
Inspecteur Generaal van de NVWA, voor een onderneming
die gewervelde dieren vervoert.

Economische bedrijvigheid:

vervoeren van dieren, met winstoogmerk, ten behoeve van
beroep, onderneming of bedrijf.

Transportverordening:

Verordening (EG) nr. 1/2005.

Lang transport:

een transport van meer dan 8 uur, gerekend vanaf het
tijdstip waarop het eerste dier van de partij wordt
verplaatst.
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N.v.t.

Werkwijze

5

Elke vervoerder die als onderdeel van een economische bedrijvigheid gewervelde dieren
vervoert over een afstand van meer dan 65 km moet een vergunning hebben. Deze
vergunning is geldig tot maximaal 5 jaar na de datum van afgifte.
5.1

Aanvraag vergunning door vervoerder
De vervoerder die een vergunning wil verkrijgen, dient met een door de NVWA beschikbaar
gesteld aanvraagformulier de aanvraag in bij de NVWA in Utrecht. Dit aanvraagformulier is
te vinden op de NVWA-website.
Vervoerders mogen een vergunning slechts bij één bevoegde autoriteit in één lidstaat
aanvragen.

5.2

Verlening vergunning
Er zijn twee soorten vergunningen: een vergunning voor vervoerders van transporten over
afstanden van meer dan 65 km die korter duren dan 8 uur (vergunning Type I op basis van
art. 10 van Verordening (EG) Nr. 1/2005) en een vergunning voor vervoerders van
transporten die langer duren dan 8 uur (vergunning Type II, op basis van art. 11 van
Verordening (EG) Nr. 1/2005). De NVWA verleent aan de vervoerder een vergunning als
deze aan de volgende voorwaarden voldoet:

5.2.1


Vergunning Type I
aanvrager is gevestigd of, als het een aanvrager uit een derde land betreft,
vertegenwoordigd in Nederland;



aanvrager toont aan dat hij beschikt over voldoende geschikte medewerkers, uitrusting en
werkmethoden;



waaronder, in voorkomend geval, gidsen inzake goede praktijken, om aan de verordening
te voldoen;



aanvrager of zijn vertegenwoordiger heeft zich in de voorafgaande drie jaar niet schuldig
gemaakt aan ernstige overtredingen van de regelgeving t.a.v. dierenwelzijn, tenzij de
overtreder kan aantonen dat hij de nodige maatregelen heeft getroffen om verdere
overtredingen te voorkomen;



getuigschrift van vakbekwaamheid: Alle bestuurders en verzorgers van als
landbouwhuisdieren gehouden eenhoevigen, runderen, schapen, geiten of varkens en
pluimvee die worden ingezet bij het transport moeten een getuigschrift van
vakbekwaamheid hebben.

Bron: NVWA, divisie O&D, O&O Levend vee

titel

Vergunningen voor vervoerders van gewervelde dieren

code

K-LV-WLZVL-04

5.2.2

Vergunning Type II (lange transporten)

Versie 1

Ingangsdatum 07-08-2018

Pagina 3 van 4

De aanvrager voldoet aan de punten genoemd bij punt 5.2.1 en heeft de volgende stukken
overlegd:


geldig certificaat van goedkeuring van alle wegvervoermiddelen die bestemd zijn voor
lange transporten;



nadere informatie over de procedures aan de hand waarvan vervoerders de bewegingen
van de onder hun verantwoordelijkheid vallende wegvoertuigen kunnen nagaan en
registreren, en tijdens lange transporten permanent contact met de betrokken chauffeurs
kunnen opnemen;
o

in geval van lange transporten van als landbouwhuisdier gehouden eenhoevigen –
met uitzondering van geregistreerde eenhoevigen –, runderen, schapen, geiten en
varkens gaat het om het GPS navigatiesysteem;


5.3

plannen voor noodgevallen (zie bijlage 1).
Registratie vervoerdersvergunningen.
Elke door de NVWA afgegeven vergunning draagt een eenduidig nationaal nummer. De
NVWA neemt de vervoerdersvergunningen op in het systeem.

5.4

Controle op de vergunningen
Elke vervoerder die als onderdeel van een economische bedrijvigheid gewervelde dieren
vervoert over een afstand van meer dan 65 km moet een vergunning hebben. Deze
vergunning is geldig tot maximaal 5 jaar na de datum van afgifte. Vervoerders moeten,
wanneer de dieren worden vervoerd, een kopie van de vergunning aan de bevoegde
autoriteit kunnen afgeven. De NVWA controleert deze vergunningen op geldigheid.

6

Registratie en archivering
Zie werkwijze beschreven in paragraaf 5.

7

Interventie
Zie algemeen interventiebeleid NVWA en IB01-SPEC17.

8

Arbo, milieu en veiligheid
De vervoerder, die gewervelde dieren vervoert, is er voor verantwoordelijk dat hij beschikt
over een vergunning Type I of Type II (lange transporten).
De Inspecteur Generaal NVWA en zijn plaatsvervanger zijn bevoegd om een vergunning
Type I of Type II te verlenen en in te trekken.
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