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Bijlage 1 Voorschriften Noodplan

Bij de aanvraag voor een transportvergunning conform artikel 11 van de Transportverordening
dient de aanvrager (naast alle gegevens over het te gebruiken wagenpark en de chauffeurs) een
noodplan in te dienen waarin beschreven staat wat de chauffeur kan en moet doen bij
noodgevallen en calamiteiten onderweg.
Een noodplan moet minimaal beschrijven:
A. Dat de volgende contactgegevens tijdens elk transport aanwezig zijn:
• de transportonderneming (naam, adres, telefoonnummer (ook buiten kantooruren), e-mail
adres);
• contactgegevens van ANWB-internationaal of wegenwacht van doorvoerlanden en land van
bestemming;
• contactgegevens controleposten op de route (dit moet in het journaal staan);
• rederij van de veerboot als de reis over zee gaat;
• veterinaire autoriteiten van doorvoerlanden en land van bestemming;
• politie in landen van doorvoer en bestemming.
B. De handelwijze van de chauffeur in onderstaande gevallen, en met wie daarvoor
contact wordt opgenomen:
1. Het voertuig heeft pech.
2. Het alarm dat de bestuurder waarschuwt wanneer de temperatuur in de compartimenten
waarin zich dieren bevinden, de minimum- of de maximumgrens bereikt, gaat af.
3. Dieren moeten worde overgeladen op ander transportmiddel.
4. Verkeersongeval, wegafsluiting of zeer slechte weersomstandigheden.


Bij onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ongelukken) moet direct contact worden
opgenomen met de bevoegde autoriteit in het land waar dit zich voordoet. Deze
bevoegde autoriteit dient er voor te zorgen dat er speciale maatregelen worden
getroffen.

5. De boot heeft vertraging.
6. Er zijn onverwachte lange vertragingen aan de EU-grens.


maatregelen worden genomen om de dieren van strooisel, voeder en water te voorzien.

7. Er is een noodgedwongen wijziging van de geplande route.


afwijkingen van de geplande route of additionele maatregelen in verband met
temperatuursomstandigheden worden vermeld en opgenomen in Afdeling 4 van het
journaal.

8. De chauffeur krijgt acute ernstige gezondheidsproblemen.
9. Er zijn extreme temperaturen (zowel koude als warme) onderweg.
10. Onderweg of op bestemming is een aangifteplichtige dierziekte vastgesteld (tijdens het
transport).
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11. Er treden acute gezondheids- en/of welzijnsproblemen op van een dier / dieren. Hierbij
wordt in ieder geval beschreven dat:


de zieke dieren zo spoedig mogelijk worden gescheiden van de andere dieren;



aan de zieke dieren zo spoedig mogelijk de noodzakelijke eerste hulp wordt verleend en
geschikte veterinaire behandeling wordt geboden;



als bij constatering van een calamiteit de bestemming van de dieren binnen 2 uur
bereikt kan worden, de verantwoordelijke op de plaats van bestemming wordt
benaderd, zodat deze zorgt voor veterinaire ondersteuning bij aankomst;



als de bestemming niet binnen 2 uur bereikt kan worden, contact wordt opgenomen met
de vervoersorganisator, lokale veterinaire dienst of politie om er voor te zorgen dat de
dieren worden uitgeladen op de eerst mogelijke locatie, controlepost of nood
aflaadplaats of slachthuis of andere daarvoor door de lokale veterinaire autoriteit
aangewezen plaats;



indien blijkt dat onderweg dieren zijn gestorven, contact wordt opgenomen met de
lokale veterinaire autoriteiten;



een dier dat niet meer kan staan en niet verwijderd kan worden van het transportmiddel
zonder extra lijden, ter plekke door een dierenarts behandeld wordt, dan wel bedwelmd
en/of gedood in het vervoermiddel.

12. Overige calamiteiten.
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