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Zeer geachte heer De Peuter,
Betreffende het conceptvoorstel van de Europese Commissie inzake de inrichtingseisen
voor zeeschepen welke worden gebruikt voor het vervoer van vee, dat U de Raad bij
schrijven van 15 februari 1999 ter bespreking toezond, bericht de Raad U als volgt.
De Raad waardeert het dat hem in een zo vroeg stadium de mogelijkheid wordt geboden
voor overleg en beraad.
De Raad beschikt niet over een helder beeld van de aard en de omvang van de
welzijnsproblemen die zich voordoen bij dierenvervoer per zeeschip. Dat zich echter
problemen voordoen en dat hieraan door goede regelgeving en adequate controle een
einde dient te worden gemaakt is voor de Raad geen punt van discussie.
Het voorliggende conceptvoorstel ziet de Raad, zij het met de navolgende vragen en
aanvullende suggesties, als een adequaat instrument om de welzijnsproblemen te
bestrijden. Overigens zou ook op basis van de bestaande regelgeving een strengere
controle thans al mogelijk en gewenst zijn.
De Raad betwijfelt of het juist is om dierenvervoer dat plaatsvindt in vrachtwagens of
treinwagons die op schepen gestationneerd worden niet onder de richtlijn te laten vallen.
Ook dan is het gewenst om eisen te stellen aan bijvoorbeeld stabiliteit, ventilatie,
verlichting, voorzieningen, etc. De huidige regelgeving hiervoor is onvoldoende. Op de
kortst mogelijke termijn zullen aanvullende eisen gesteld moeten worden in de geest
van het voorliggende conceptvoorstel.
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De Raad acht het juist om bij de beoordeling van het conceptvoorstel uit te gaan van de
relevante Nederlandse regelgeving. Met name op het gebied van de veterinaire zorg en
de veterinaire uitrusting (Annex 1, onderdelen 4 en 24) zou er strijdigheid kunnen
bestaan.
De Raad is van oordeel dat, afhankelijk van de duur van het transport en het aantal en
de soort dieren dat wordt vervoerd, de aanwezigheid van een dierenarts voorgeschreven
zou moeten worden. Dit zal met name gelden als het transport langer dan enkele dagen
duurt. Bij kortere reizen zal ander adequaat opgeleid personeel aan boord moeten zijn.
Afhankelijk van de grootte en de aard van het transport, zullen operatiefaciliteiten en
een koelcel noodzakelijk zijn.
De in Appendix 1 genoemde watervoorraad voor de dieren is aan de lage kant.
Aanbevolen wordt om, rekening houdend met het soort dieren, de leeftijd, drachtigheid,
omgevingstemperatuur e.d., de vereiste hoeveelheden water nog eens kritisch te bezien.
De bijgevoegde informatie van het Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden
kan daarbij als uitgangspunt dienen.
Opgemerkt wordt nog dat de bekwaamheidseisen die aan de in de onderdelen 2 en 4 van
Annex 1 vermelde personen gesteld worden niet helder zijn. Waaruit blijkt of de
persoon die de dieren in- of uitlaadt ‘competent’ is, en hoe wordt beoordeeld of de
verzorger gekwalificeerd is?
In onderdeel 19 van Annex 1 zou aandacht geschonken moeten worden aan de risico’s
van verstopping van het drainagesysteem door strooisel.
De Raad meent met het vorenstaande met name te zijn ingegaan op de eerste en de
derde door U gestelde vraag. De vraag of een prioriteitsvolgorde is aan te geven in de
elementen uit Annex 1 is niet beantwoord. De Raad meent dat alle elementen van
belang zijn.
De voorzitter

De secretaris

Prof.Dr. S.G. van den Bergh

Mr. H.G. van Waveren
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Annex 1
Vochtbehoefte diverse dieren
Jongvee

0 - 1 jaar
1 - 2 jaar

5-30 liter/dier/dag
30-60 liter/dier/dag

Melkvee

droogstand
10 kg melk
20 kg melk
30 kg melk
40 kg melk

30-60 liter/dier/dag
30-60 liter/dier/dag
70-100 liter/dier/dag
90-140 liter/dier/dag
100-170 liter/dier/dag

Schapen
Vleesstieren
Paarden

1,5-10 liter/dier/dag
0 - 1 jaar
1 - 2 jaar

5-35 liter/dier/dag
35-60 liter/dier/dag
30-60 liter/dier/dag

Sterke verschillen door omgevingstemperatuur, en productieniveau of het zogen van
jonge dieren
Bron: Handboek voor de Rundveehouderij. PR Lelystad
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