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Protocol transportwaardigheid, aanvulling op de EU-richtsnoeren voor toepassing door de 
sector. 
 
 
1. De Transportverordening (EG) nr. 1/2005 en in aanvulling daarop de EU-richtsnoeren voor het 
bepalen van de geschiktheid voor vervoer zijn basis voor de beoordeling van de geschiktheid voor 
het voorgenomen transport. Daarnaast worden de dieren vervoerd, zoals de richtsnoeren dit 
voorschrijven. 
 
2. Uitsluitend de volgende dieren worden vervoerd:  

a) Dieren die transportwaardig zijn volgens de Transportverordening en in aanvulling daarop de 
EU richtsnoeren (categorie “groene vink”). Dit zijn dieren zonder bemerking, dieren met een 
lichte bemerking, en licht gewonde of zieke dieren waarvoor het vervoer geen extra lijden 
veroorzaakt en waarvoor geen extra voorwaarde geldt conform de EU-richtsnoeren.  

b) Dieren die volgens de Transportverordening en in aanvulling daarop de EU-richtsnoeren 
voor transportwaardigheid categorie “oranje” c.q. “vraagteken”  zijn en na beoordeling door 
de ondernemer transportwaardig bevonden worden.  
De dieren in deze groep waarvoor conform de EU richtsnoeren geen aanvullende 
voorwaarden voor transport gelden, worden zonder meer als transportwaardig beschouwd.  
De dieren in deze groep waarvoor conform de EU-richtsnoeren aanvullende voorwaarden 
voor transport gelden worden duidelijk gemarkeerd, bijvoorbeeld met een merkstift. Deze 
dieren biedt de ondernemer tijdens gezondheidscertificering apart ter beoordeling aan de 
NVWA-dierenarts aan. Indien vervoer onder voorwaarden conform de EU richtsnoeren van 
toepassing is, wordt bij het vervoer invulling gegeven aan deze voorwaarden. 

c) Dieren uit de categorie “oranje”/”vraagteken” die alleen geschikt voor vervoer onder 
voorwaarden zijn en meegaan op transport, worden vermeld op een begeleidend document. 
Voorbeeld van dat document staat in de bijlage. Daarop staat in ieder geval gemeld: 
Datum transport, naam vervoerder, kenteken, herkomst, bestemming, aantal dieren met 
bemerking (categorie “oranje”/”vraagteken” – geschikt voor vervoer onder voorwaarden), en 
de betreffende bemerking. Bij export wordt ook het certificaatnummer vermeld. 
Bij zeugen en runderen wordt het individuele diernummer vermeld.   

 
3. De te beoordelen dieren tijdens gezondheidscertificering worden zodanig aangeboden dat ze voor 
de NVWA- dierenarts goed zichtbaar en te beoordelen zijn.  
Dit betekent dat er voldoende en goed toegankelijke ruimte bij/rondom de dieren is voor het 
uitvoeren van de keuringswerkzaamheden. 
Indien de NVWA-dierenarts van mening is dat hij redelijkerwijs onvoldoende ruimte of zicht op de 
dieren heeft, wordt dit ter plaatse door de ondernemer aangepast 

 

 
 
 


