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Veetransport bij 
extreme temperaturen 
Inspectieresultaten 2019 
 

 

Tijdens warme dagen besteedt de NVWA extra aandacht aan 

het welzijn van dieren tijdens transport. Met de sector is 
hiervoor het zogenoemde ‘Nationaal plan voor veetransport bij 

extreme temperaturen’ opgesteld. In dit plan staat bij welke 

temperaturen er welke maatregelen genomen dienen te 

worden. De NVWA handhaaft conform de wet- en regelgeving.  

In deze factsheet staan de resultaten van de inspecties door de vervoersteams op veetransport in 

2019 tijdens de (zeer) warme dagen.  

De uitgevoerde inspecties zijn risico gericht. Er is geen representatieve steekproef uitgevoerd ten 

behoeve van een naleefbeeld van de sector. 

 

 

Hitteplan 

Op 1 juli 2016 is het Nationaal plan voor veetransport bij extreme temperaturen (hitteplan) 

vervoer van dieren tijdens extreme hitte en kou, voor het eerst in werking getreden. Het 

Nationaal plan is opgesteld door de NVWA in samenwerking met diverse 

sectorvertegenwoordigers  (Vee & Logistiek Nederland, Transport en Logistiek Nederland (TLN), 

Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV), Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS), 

Vereniging Zelfslachtende Slagers (VZS), Vion NV en Sectorraad paarden). Wanneer volgens de 

weersvoorspelling van het KNMI meerdaags (aaneengesloten periode van 4 dagen) in de Bilt een 

temperatuur van 27 graden Celsius of meer werd verwacht, trad het plan in werking. Dat gold 

ook  voor een enkele dag waarvoor tropische hitte (30 graden Celsius of meer) werd voorspeld. 

Extra toezicht door de NVWA op diertransport is al vanaf de eerste warme dag aan de orde. De 

uiterste temperatuur van 35 graden Celsius wordt door alle betrokkenen gezien als te extreem 

om op een diervriendelijke manier transport te kunnen realiseren. Er is onderling tussen de NVWA 

en de sector afgesproken om boven de 35 graden Celsius geen dieren te vervoeren, ongeacht of 

het kort of lang transport betreft (Per 2 juli 2020 vastgelegd in de beleidsregel diertransport bij extreme 

temperaturen) 
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Werkwijze 

Wanneer volgens de weersvoorspelling van het KNMI meerdaags in de Bilt een temperatuur van 27 

graden Celsius of meer werd verwacht, treedt het hitteplan in werking. Dat was in 2019 het geval 

van 24 juni tot en met 29 juni, van 22 juli tot en met 28 juli en van 24 augustus tot en met 28 

augustus. Tijdens die dagen zijn 126 inspecties uitgevoerd, voornamelijk bij aankomst op 

slachtplaatsen en verzamelcentra. De inspecteurs beoordeelden de toestand van de dieren, waarbij 

er specifiek op is gecontroleerd of de dieren tekenen van hittestress vertoonden. 

 

Hittestress 

Hittestress bij dieren, variërend per diersoort, is onder andere te herkennen aan: hijgen, 

verhoogde ademhaling, bek open, zweten, kwijlen, tong naar buiten, loomheid, vleugels wijd en 

ademhaling vanuit de flank. 

 

Resultaten 

In 2019 was het hitteplan in totaal op 18 dagen van kracht. Tijdens die dagen zijn 126 inspecties 

uitgevoerd, waarvan er in totaal 24 niet akkoord waren (19%). De meeste inspecties hadden 

betrekking op het vervoer van varkens.  

 

Tabel 1. Resultaten inspecties en afdoeningen hitteplan 2019 

diersoort aantal inspecties akkoord MM SW RvB PV 

Varkens 84 70 2 4 8  

Pluimvee 18 13  5   

Runderen 14 12  2   

Paarden 6 4  1  1 

Schapen/ geiten 4 3 1    

Totaal 126 102 3 12 8 1 

MM = mondelinge mededeling, SW = schriftelijke waarschuwing, RvB = rapport van bevindingen, PV = proces-verbaal 

Overtredingen 

Van de 24 niet-akkoord inspecties was in 13 gevallen sprake van (ernstige) hittestress bij de 

dieren (10% van het totaal aantal inspecties). De overige geconstateerde afwijkingen hadden 

betrekking op de Regeling handel, Regeling preventie en andere welzijnseisen.  

 

Tabel 2. Soorten overtreding en afdoening hitteplan 2019 

soort overtreding MM SW RvB PV 

Vervoersdocumenten / getuigschrift van vakbekwaamheid  4   

Onvoldoende stahoogte  1   

Onjuiste behandeling van de dieren (hittestress) 2 7 4  

Transporttijd 1    

Onvoldoende R&O 1  1  

Geen gezondheidscertificaat 1   1 

Overig 3  3  

MM = mondelinge mededeling, SW = schriftelijke waarschuwing, RvB = rapport van bevindingen, PV = proces-verbaal 

Binnen één inspectie kunnen meerdere overtredingen vastgesteld worden 
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Conclusie  

Van de 126 uitgevoerde inspecties zijn 24 inspecties niet akkoord bevonden. Bij 13 inspecties is 

geconstateerd dat de dieren last hadden van (ernstige) hittestress. Het percentage niet-akkoord 

inspecties tijdens de warme dagen is gestegen van totaal 12% in 2018, naar totaal 19% in 2019. 

Het percentage niet-akkoord met betrekking tot het constateren van hittestress bij de dieren is 

gestegen van 5% in 2018, naar 10% in 2019. Het percentage ‘niet akkoord’ geeft geen 

nalevingspercentage, maar een indicatie omdat het risicogerichte inspecties betreft. Aandacht 

blijft belangrijk voor dit onderwerp.   
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