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Videoschermen met dierenleed veetransport rijden door 
Nederland 
Wereldwijde protestdag tegen verre veetransporten 
 
 
Vandaag rijdt een vrachtwagen met levensgrote videoschermen waarop het dierenleed 
tijdens verre veetransporten te zien is, door Nederland. Dit gebeurt in het kader van de 
vierde internationale actiedag tegen verre veetransporten. In 41 landen over de hele wereld, 
van Australië tot Canada en van Nepal tot Parijs, vragen dierenbeschermers vandaag 
aandacht voor het dierenleed middels demonstraties, presentaties en social media acties. 
Initiatiefnemer is dierenbeschermingsorganisatie Compassion in World Farming. De 
organisatie roept middels een petitie de nieuwe Europese Commissie, die in het najaar 
aantreedt, op transporten van Europese dieren naar verre landen buiten de EU te verbieden. 
Geert Laugs, directeur CIWF Nederland: “De verschrikkingen die duizenden dieren elke dag 
doormaken tijdens verre veetransporten zijn een van de meest extreme vormen van 
dierenleed. Ook Nederlandse dieren zijn de dupe. De Europese Commissie heeft de macht 
deze gruwelijke handel te verbieden. We zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat 
de nieuwe eurocommissarissen hun verantwoordelijkheid nemen.” 
 

 
 
De vrachtwagen met de videoschermen rijdt vandaag onder andere door het centrum van 
Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, waar hij langs het Binnenhof en het ministerie van 
Landbouw zal rijden.  



Meer foto’s op: https://www.dropbox.com/sh/c9ld8wq0m3invx7/AADfqgWyMK2EdC1FIrC_pPhla?dl=0 
 
14 juni: jubileum van een ramp 
De vierde internationale actiedag vindt op 14 juni plaats ter nagedachtenis aan de 13.000 schapen die 
in 2015 een vreselijke dood stierven aan boord van transportschip Trust1. Het schip vertrok op 21 mei 
uit Roemenië, maar kon door fouten niet aanmeren in het land van bestemming en bleef ruim 3 
weken op zee. Uiteindelijk meerde het aan in Somalië op 14 juni. Alle dieren waren toen gestorven 
van uitdroging, honger en uitputting. Helaas is dit verhaal slechts een van de vele voorbeelden van 
misstanden tijdens verre veetransporten.  
 
Ook Nederlandse dieren zijn de dupe 
Veel voorkomende dierenwelzijnsproblemen tijdens verre veetransporten zijn onder andere gebrek aan 
rustpauzes, water en voer, ongeschikte vrachtwagens, transport van zieke, zwakke of zwangere dieren 
en afwezigheid van medische zorg. Jaarlijks gaan bijna 4 miljoen Europese dieren op transport naar 
landen buiten de EU. Ook Nederland exporteerde in de afgelopen 5 jaar ruim 100.000 runderen naar 
onder andere Pakistan, Rusland en Marokko.1  
 
Vorig jaar presenteerde CIWF een schokkend onderzoek naar de misstanden bij transporten van 
Europese dieren aan de Turkse grens.2 De beelden toonden onder andere uitgeputte, uitgedroogde en 
gewonde dieren in smerige wagens. Vele dieren stonden dagenlang te wachten in overvolle wagens 
bij extreme temperaturen. Ook Nederlandse dieren werden in de hitte in veewagens aangetroffen. 
 
Internationale campagne tegen verre veetransporten 
CIWF voert al jaren campagne tegen verre veetransporten. Dit heeft onder andere geleid tot het 
stopzetten van EU-subsidies voor de export van runderen naar het Midden-Oosten en tot 
verbeteringen in de Europese regels voor veetransporten. De organisatie pleit voor een maximumduur 
van 8 uur voor alle veetransporten en een verbod op veetransporten naar landen buiten de EU, waar 
het welzijn van dieren tijdens transport niet te garanderen is.  
 
Compassion in World Farming  
Compassion in World Farming is een internationale dierenbeschermingsorganisatie die opkomt voor 
het welzijn van dieren in de veehouderij. Zij streeft wereldwijd naar een diervriendelijkere, duurzame 
en gezonde veehouderij. Voor dieren, mensen en aarde.  

 
1 Statistieken van FAO en EUROSTAT  

2 https://www.youtube.com/watch?v=gq4zOyrT4RQ  
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Voor meer informatie: Geert Laugs, g.laugs@ciwf.nl, tel. 06-28570927.  

 
Petitie gericht op de komende Europese Commissie voor een verbod op veetransporten van Europese dieren naar 
verre landen buiten de EU: www.ciwf.nl/veetransport  

 
High res foto’s zijn te downloaden op 

https://www.dropbox.com/sh/c9ld8wq0m3invx7/AADfqgWyMK2EdC1FIrC_pPhla?dl=0 

 


