
Transport van landbouwdieren 
 

Het transport van landbouwdieren wordt in de EU beschouwd als een commerciële activiteit 

waarvoor een vergunning, een getuigschrift vakbekwaamheid en een sanitaire toelating nodig zijn.  

Het transport wordt echter als niet-commercieel beschouwd en er zijn geen vergunningen of 

keuringen nodig wanneer het transport: 

 helemaal geen handelskarakter heeft 

 een handelskarakter heeft, maar gebeurt met een eigen vervoermiddel over een afstand van 

minder dan 50 km  

 kadert in bedrijfsvoering , bv. transport tussen twee stallen van hetzelfde bedrijf of van een stal 

naar de weide 

 van of naar een dierenkliniek is 

 van of naar een prijskamp is waar er geen dieren verkocht worden 

 van één enkel fokdier is 

 in het kader is van het houden van een beperkt aantal dieren als hobby 
 

De vergunning en keuring van het voertuig vraagt u aan bij de dienst Dierenwelzijn. Voor de sanitaire 

toelating moet u bij het FAVV zijn. Het getuigschrift vakbekwaamheid krijgt u als u slaagt in een 

examen afgenomen door DGZ. 

Er zijn 2 soorten vergunningen: type 1 (voor kort transport) en type 2 (voor lang transport) 

afhankelijk van de duur van het transport en van het al dan niet overschrijden van de landsgrens.  

Als het transport beperkt is tot het binnenland en niet meer dan 12 uur duurt, is dit een kort 

transport en heeft u een type 1 vergunning nodig. Als het meer dan 12 uur duurt, is het een lang 

transport en moet u een type 2 vergunning hebben. 

Als het transport de landsgrenzen overschrijdt en niet meer dan 8 uur duurt, heeft u een type 1 

vergunning nodig. Als het meer dan 8 uur duurt moet u een type 2 vergunning hebben. 

Een voorafgaandelijke keuring van het voertuig is enkel nodig bij gebruik voor lang transport. 

Omschrijving Binnenland Grensoverschrijdend Vergunning Keuring 

Kort transport Minder dan 12u Minder dan 8u Type 1 Niet verplicht 

Lang transport 12u of meer 8u of meer Type 2 Verplicht 

 

U moet er rekening mee houden dat voor de berekening van de transportduur niet alleen het 

eigenlijke vervoer meegerekend moet worden, maar ook het laden, het lossen en het stallen tijdens 

tussenstops én tussenstops zonder uitladen, zoals bv. op een veemarkt .  



Meer informatie en de formulieren voor de vergunning en de keuring vindt u op de website: 

www.vlaanderen.be/dierenwelzijn in de rubriek ‘Dieren transporteren’. 

 

 

http://www.vlaanderen.be/dierenwelzijn

