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Beantwoording vragen ten aanzien van wetsovertredingen tijdens
diertransporten

Geachte Voorzitter,
Hierbij treft u mijn antwoorden op de vragen van het lid Thieme (PvdD) over de
massale wetsovertredingen tijdens diertransporten naar Turkije (ingezonden
24 februari 2016, kenmerk 2016Z03872) aan.
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1
Wat is uw reactie op het onderzoek van verschillende dierenwelzijnsorganisaties
waaruit blijkt dat bij maar liefst 70% van de geïnspecteerde transporten naar
Turkije, de EU Transportwet (1/2005) systematisch wordt overtreden waardoor
jaarlijks tienduizenden dieren lijden onder grove overschrijdingen van maximumtransporttijden, onrealistische tijdsplanningen, valse verklaringen over
rustplaatsen, extreme temperaturen, gebrek aan water en voedsel, overbelading
van wagens, ontbrekende strobedding en onvoldoende stahoogte”? 1 2
Antwoord
Ik ben me bewust van de ernst van de situatie die onder ander in de rapporten
van dierenwelzijnsorganisaties worden gerapporteerd. Deel van de door hen
geschetste problemen vloeien voort uit de gebrekkige voorzieningen bij de
grensovergang naar Turkije en de problemen die dat veroorzaakt doordat
administratieve processen bij het verlaten van de Europese Unie en de toelating
tot Turkije vaak voor vertraging zorgen.
2
Wat is uw reactie op de constatering van Eyes on Animals dat ook Nederlandse
vervoerders zich niet aan de Europese wetgeving houden? Zijn er resultaten
bekend van het inmiddels door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
(NVWA) gestarte onderzoek naar de Nederlandse vervoerders en welke

1

http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/4246252/2016/02/17/48-uur-in-een-trailer-naar-

Turkije.dhtml
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http://vroegevogels.vara.nl/Nieuws-

detail.1006.0.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=374850&cHash=ef38559fba8fe25ec50ae7a97999b57c
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maatregelen gaan er tegen hen genomen worden? Bent u bereid de Kamer
hierover te informeren? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?
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3
Wat is uw reactie op de uitspraak van de NVWA die zegt niet officieel te kunnen
optreden tegen deze Nederlandse vervoerders omdat ze andere landen dan
Nederland als startpunt hebben?
Antwoord op 2 en 3
De NVWA kan, bijvoorbeeld op verzoek van een andere lidstaat, nader onderzoek
instellen als er aanwijzingen zijn dat Nederlandse vervoerders mogelijk bepalingen
van de transportverordening overtreden hebben. Ongeacht of het transport vanuit
Nederland of vanuit andere lidstaten betreft. Bepaalde zaken zijn echter achteraf
niet meer vast te stellen, zoals bijvoorbeeld onvoldoende stahoogte voor de
dieren. Het nader onderzoek van onder andere GPS-gegevens kan leiden tot
maatregelen zoals waarschuwingen of bestuurlijke boetes.
Eyes on Animals rapporteerde over een transport dat door een Nederlandse
vervoerder werd uitgevoerd. Het onderzoek hierover is nog lopende. Als dit
onderzoek is afgerond zal ik u over de uitkomst informeren.
4
Gaat u naar aanleiding van deze berichtgeving, en de eerder gestelde
Kamervragen hierover (Kamerstuknummer 2011Z15746 en 2013D32680), het EU
Voorzitterschap benutten om de naleving en handhaving van de Transportwet
door de Europese lidstaten te verbeteren, met name tijdens het transport richting
Turkije? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?
5
Wat is uw reactie op de uitspraak van de directeur van Eyes on Animals: “als je
weet dat het vervoer niet volgens de wet kan, moet je het transport niet laten
gaan”? Bent u bereid een einde te maken aan transporten uit Nederland naar
Turkije, mede in het kader van de motie Thieme (Kamerstuknummer 33400-XIII105) om een maximumtransportduur te verbinden aan transporten vanuit
Nederland? Zo, op welke wijze en op welke termijn? Zo nee, waarom niet?
Antwoord op 4 en 5
Ik ben van mening dat we uiterst zorgvuldig moeten omgaan met diertransporten
naar derde landen. Het vervoer van dieren is door de Europese Unie gereguleerd
in de Verordening (EG) nr. 1/2005 (de Transportverordening). De verordening
geeft de randvoorwaarden, waaronder de in acht te nemen transportduur voor het
vervoeren van dieren binnen de EU en vanuit de EU naar derde landen. Het is als
lidstaat niet mogelijk om eenzijdig beperkingen op te leggen ten aanzien van de
duur van transport naar andere lidstaten of derde landen.

Ik blijf mij tijdens maar ook na het Europese voorzitterschap in de Europese Unie
hard maken om hier verandering in aan te brengen door het verbieden van het
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transport van slachtdieren langer dan 8 uur. Ik doe dit samen met mijn collega’s
uit Denemarken en Duitsland. Ik heb hier ook op 15 maart jl. wederom voor
gepleit bij het seminar van de Europgroup for Animals.
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Ook zal ik de Europese Commissie oproepen om er bij Turkije op aan te dringen
de omstandigheden aan de grens te verbeteren. Er kan worden aangedrongen op
vereenvoudiging van de administratieve handelingen en een vroegtijdige
screening van noodzakelijke exportdocumenten. Vee&Logistiek Nederland heeft
aangekondigd haar leden op te roepen om de grensovergang bij Turkije
gedurende de maanden juli en augustus te mijden.
Tot slot heeft het Europese Hof van Justitie heeft met betrekking tot de uitleg van
artikel 14, lid 1 van de Transportverordening, het zogenaamde ‘Zuchtvieh arrest’
verklaard dat het reisjournaal dat voorafgaande aan het transport overleg moet
worden door de exporteur, realistisch is en ervan blijk moet geven dat de
bepalingen van de verordening zullen worden nageleefd. Dit geldt ook expliciet
voor het deel van het transport dat plaatsvindt op het gebied van derde landen. Ik
wacht de nadere juridische analyse van de Europese Commissie hierover af.

(w.g.)

Martijn van Dam
Staatssecretaris van Economische Zaken
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