
 

95rd189/27-06-95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        's-Gravenhage, 27 juni 1995 
 
 
Het verzoek om advies van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij d.d. 8 mei 
1995, kenmerk J. 955734, met betrekking tot de concept-Vrijstellingsregeling dierenvervoer. 
 
Naar aanleiding van het bovengenoemde verzoek kan de Raad voor dierenaangelegenheden U 
het volgende mededelen. 
 
De Raad kan op hoofdlijnen geheel met de bovengenoemde concept-Vrijstellingsregeling 
instemmen, maar wenst ten aanzien van de nadere uitwerking op één punt een opmerking te 
maken. 
 
In artikel 3, lid 2, is bepaald dat de vervoerder gedurende de gehele duur van de reis een door 
hem getekend document bij zich moet hebben, waarop onder andere het tijdstip van aankomst 
op de plaats van bestemming wordt aangetekend. Artikel 3, lid 4, verplicht de vervoerder 
gedurende zes maanden een duplicaat van dit document te bewaren. 
 
De concept-Regeling geeft niet aan wie het tijdstip van aankomst op de plaats van 
bestemming dient in te vullen en wie het formulier daarvoor tekent. Is dit de vervoerder, de 
ontvanger (noodslachter) of een controlerende ambtenaar? Ook wordt niet vermeld voor wie 
het origineel van het bovengenoemde formulier is bestemd.  
 
De Raad adviseert om in de concept-Vrijstellingsregeling vast te leggen dat de ontvanger (de 
noodslachter) het formulier tekent ter instemming met het vermelde tijdstip van aankomst op 
de plaats van bestemming en dat deze tevens het origineel van het document gedurende zes 
maanden bewaart, tenzij daarvoor reeds een ander wettelijk voorschrift bestaat. In het laatste 
geval zou hiernaar in de toelichting op de Vrijstellingsregeling dienen te worden verwezen. 
De Raad acht het om praktische en economische redenen onhaalbaar om een controlerende 
ambtenaar te laten tekenen voor het tijdstip van aankomst op de plaats van bestemming, 
omdat op dat moment niet in alle gevallen een controlerende ambtenaar ter plekke aanwezig 
zal zijn. 
 
Ten aanzien van de tekst van de concept-Vrijstellingsregeling heeft de Raad de volgende 
opmerkingen. 
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De eerste zin van de aanhef van de concept-Vrijstellingsregeling is onbegrijpelijk; 
vermoedelijk is een gedeelte van de tekst weggevallen. 
 
Op verschillende plaatsen in de tekst wordt, evenals in het Besluit dierenvervoer 1994, 
gesproken over "meer dan licht ziek of licht gewond vee". Strikt genomen is deze formulering 
voor tweeërlei uitleg vatbaar. De Raad hecht er aan duidelijk vast te leggen dat zowel in de 
Vrijstellingsregeling als in het Besluit bedoeld wordt: "meer dan licht ziek of meer dan licht 
gewond vee".  
 
Tenslotte spreekt de Raad de wens uit te zijner tijd bij de evaluatie van de onderhavige 
Vrijstellingsregeling te worden betrokken. 
 
 
De Voorzitter      De Secretaris 
 
 
 
 
Prof.Dr. S.G. van den Bergh    Dr. M.H. de Jong 


