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De chauffeur is op de hoogte gebracht hoe te handelen indien het transport niet volgens planning 
verloopt en zorgt er voor dat op de juiste wijze wordt gehandeld. In alle gevallen moet de planner 
zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht en het voorval door de planner worden 
geregistreerd. Afhankelijk van de aard van het probleem geeft de planner instructie of kan de 
chauffeur zelf bepalen hoe het probleem kan worden verholpen. Indien nodig wordt de 
opdrachtgever en/of worden de betreffende laad- en losadressen op de hoogte gebracht van de 
verwachte vertraging. 
 
In geval van een ongeluk dient in Nederland en in het buitenland het internationaal alarmnummer 
112 te worden gebeld of het telefoonnummer van de plaatselijke politie (indien uiteraard bekend). 
De chauffeur geeft duidelijk door dat het een veetransportmiddel met dieren betreft. De chauffeur 
volgt de aanwijzingen van de politie en hulpdiensten op en verleent medewerking als het 
veetransportmiddel wordt weggesleept. 
 
Bij pech onderweg (technische problemen) wordt contact opgenomen met de planner voor 
nadere instructies. Afhankelijk van de aard van het probleem (bijvoorbeeld motorpech, lekke 
band, problemen met de veebak) wordt contact opgenomen met de betreffende servicediensten. 
Er wordt voor gezorgd dat de problemen zo snel mogelijk worden opgelost, zodat het transport 
snel weer hervat kan worden. Bij kleine mankementen worden deze door de chauffeur zelf 
verholpen. Bij spoed wordt een noodreparatie uitgevoerd en wordt het mankement na het lossen 
van de dieren of bij terugkomst goed hersteld. Indien een noodreparatie niet mogelijk is worden – 
in overleg met de lokale autoriteit – de dieren op een ander vervoermiddel overgeladen. 
 
Bij problemen met de dieren onderweg wordt contact gezocht met een dierenarts die het dichtst 
in de buurt zit. De vervoerder zorgt er voor dat een lijst met controleposten in de buurt van de 
route meegegeven wordt met het transport. Indien de eindbestemming of een controlepost 
binnen 2 uur bereikt kan worden dient het transport zo snel mogelijk te worden voortgezet.  
 
Dieren die tijdens het vervoer ziek worden of gewond raken worden zo snel mogelijk van de 
andere dieren gescheiden en zo spoedig mogelijk hulp verleend. Indien de eindbestemming bijna 
bereikt is dient men zo snel mogelijk door te rijden naar de eindbestemming. In alle overige 
gevallen moet (i) zo spoedig mogelijk de dichtstbijzijnde controlepost worden verwittigd en (ii) bij 
die controlepost de nodige maatregelen worden genomen. Voor dieren die onmiddellijke 
diergeneeskundige zorg nodig hebben wordt de hulp van een praktiserende dierenarts 
ingeroepen. Dode dieren worden bij die controlepost zo snel mogelijk van het veetransportmiddel 
verwijderd en in overleg met de locale autoriteiten op een verantwoorde wijze afgevoerd.  
Bij calamiteiten (bijvoorbeeld ongelukken) dient direct contact te worden opgenomen met de 
bevoegde autoriteit door de chauffeur met een melding daarvan aan de planner. Deze bevoegde 
autoriteit dient (op basis van artikel 22 en 23 van de Verordening 1/2005) er voor te zorgen dat er 
speciale maatregelen worden getroffen.  
 
Indien er iets aan de hand is met de gezondheid van de chauffeur wordt de dichtstbijzijnde 
huisarts opgezocht of wordt direct naar een ziekenhuis gereden waarbij van te voren zeker is 
gesteld dat voor de dieren adequate maatregelen zijn genomen. Indien de chauffeur niet meer in 
staat is om zelf te rijden wordt door de planner een oplossing geregeld.  
 
Indien de werkelijke aankomsttijd bij een laad- of losadres meer dan een half uur afwijkt van de 
geplande aankomsttijd wordt het laad- of losadres tijdig op de hoogte gebracht door de chauffeur 
of de planner. 
 
 

 


