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Oproep 39 dierenbeschermingsorganisaties: ‘Stop verre 
veetransporten nú vanwege corona’ 
‘Veetransporten onverantwoord voor dieren én mensen’ 
 
 
Een verbod op veetransporten naar landen buiten de EU, beperking van de transportduur 
tot 8 uur en directe actie om de files aan landsgrenzen op te lossen en te voorkomen. Dat 
zijn de maatregelen waartoe 39 dierenbeschermingsorganisaties, waaronder Compassion in 
World Farming (CIWF), de Europese Commissie per brief oproepen. Ook Landbouwminister 
Schouten ontving een brandbrief om zich op EU niveau voor de maatregelen in te zetten. De 
afgelopen weken stonden er onder andere in Polen en Bulgarije kilometerslange files 
vanwege aangescherpte grenscontroles in verband met de coronacrisis. Dieren in veewagens 
stonden urenlang vast en sommige dieren stierven van uitputting.1 Het is in deze situatie 
onmogelijk om aan de welzijnsregels, zoals verschaffen van voldoende rustpauzes en water, 
te voldoen. Toch blijven veetransporten toegestaan. Onverantwoord voor de dieren én de 
mensen, concluderen de organisaties. Want chauffeurs die de grens overgaan hoeven niet in 
quarantaine, waardoor ze zichzelf en anderen in gevaar kunnen brengen.  
 
Geert Laugs, directeur CIWF Nederland: “Terwijl iedereen zoveel mogelijk thuis moet blijven, gaan 
de verre veetransporten gewoon door. Het is onverantwoord voor de dieren én de mensen om deze 
transporten door te laten gaan. Het transport van levende dieren voorziet niet in een eerste 
levensbehoefte, dus laten we er zo snel mogelijk mee stoppen.” 
 
Mensen kunnen de oproep steunen door via de website van CIWF een e-mail aan de 
Europese Commissie te versturen: www.ciwf.nl/coronaveetransport  
 
 
De brief is door 39 organisaties, waaronder in Nederland naast CIWF ook Eyes on Animals en de 
Dierenbescherming, ondertekend. In Nederland nam de NVWA vorige week maatregelen en nam 
tijdelijk geen vergunningaanvragen voor veetransporten naar Polen in behandeling.2 De situatie blijft 
desondanks bij veel Europese landsgrenzen zeer zorgelijk en Europees ingrijpen is vereist.  
 
 
 
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 Truckers in horrorfile bij Poolse grens: ’Mijn kippen gaan dood’ https://www.telegraaf.nl/nieuws/1227698118/truckers-in-horrorfile-bij-poolse-

grens-mijn-kippen-gaan-dood  
 
2  Beperkingen in internationaal vervoer dieren en dierlijke producten vanwege COVID19-crisis https://www.nvwa.nl/nieuws-en-media/actuele-

onderwerpen/corona/grensblokkades-diertransporten-in-europa-in-verband-met-covid19-crisis  
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Voor meer informatie: Geert Laugs, g.laugs@ciwf.nl, tel. 06-28570927, 024-3555552 
 
Brief van de 39 dierenbeschermingsorganisaties aan de voorzitter van de Landbouwraad, mevrouw Vučković en 

aan de Eurocommissarissen Timmermans, Kyriakides en Wojciechowski: 

https://assets.ciwf.org/media/7439493/letter-re-the-transport-of-animals-since-the-spread-of-the-coronavirus-in-

europe-19-march-2020-final.pdf  


