
 

 

 

 

Persbericht 31 mei 2013 (English version on next page) 

Eyes on Animals traint veeartsen en politie in Bulgarije 

Landbouwdieren worden vaak over zeer lange afstanden vervoerd, met name in Oost-Europa. 
Bulgarije hoort sinds 2009 bij de Europese Unie en dus moet de Europese wetgeving voor transport 
van dieren worden nageleefd. De Nederlandse dierenwelzijnorganisatie Eyes on Animals is net 
terug van een training aan maar liefst honderd veeartsen en politieagenten in Bulgarije.  

Eyes on Animals  leerde de deelnemers hoe ze kunnen controleren of transporten van dieren 
voldoen aan de Europese wetgeving, met als doel het dierenwelzijn van landbouwdieren op 
transport structureel te verbeteren. Niet alleen werd de theorie behandeld, ook kwamen de 
deelnemers in actie in de praktijk.  

Toegangsdeuren essentieel  
Tijdens het praktijkgedeelte werd onder andere een veetransportwagen geinspecteerd op 
deugdelijkheid. Dankzij goede toegangsdeuren in de veetransportvrachtwagens voor lange 
afstandsvervoer konden het ventilatiesysteem, het watersysteem en de tussenschotten goed worden 
gecontroleerd. Ook werd gekeken naar het navigatiesysteem en de temperatuurmonitor. Eyes on 
Animals maakt zich sterk voor de aanwezigheid van adequate toegangsdeuren bij de nieuwe 
generatie zogenaamde ‘gesloten’ veetransportwagens. Deze worden nu vaak alleen met een laadklep 
op de markt gebracht, waardoor inspecties en eerste hulppraktisch onmogelijk zijn.  
 
Kennis delen 
Lesley Moffat, directeur Eyes on Animals: “We delen graag onze kennis met de Bulgaarse politie en 
veeartsen. Het volgen van de training geeft hen voldoende kennis om de transporten in hun land 
goed te inspecteren en de regelgeving op het gebied van dierenwelzijn te handhaven”.  
 
De training werd gegeven in samenwerking met de Duitse dierenwelzijnorganisatie Animal Welfare 
Foundation en twee veetransportinspecteurs uit Slovenie. Eyes on Animals gaf al eerder trainingen 
aan honderden veeartsen en politiefunctionarissen in België en Hongarije. 

Over Eyes on Animals 
Eyes on Animals is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor het welzijn van landbouwdieren. 
Inspecteurs bezoeken boerderijen, veemarkten en slachthuizen en volgen veetransporten. Eyes on 
Animals wil samen met de landbouwindustrie werken aan het verbeteren van het welzijn van 
landbouwdieren door het uitvoeren van inspecties en doen van aanbevelingen. Ook geeft de 
organisatie voorlichting en trainingen aan politie en veetransporteurs. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Noot voor de pers, niet voor publicatie: Voor interviews over deze zaak en reportages over het werk 
van Eyes on Animals kunt u contact opnemen met onze inspecteur: 
Lesley Moffat:  0611 882 632,  info@eyesonanimals.com 
www.eyesonanimals.com   
Beeldmateriaal: Foto’s zijn op aanvraag verkrijgbaar.  

mailto:info@eyesonanimals.com
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Eyes on Animals trains veterinarians and police in Bulgaria 

Press Release May 31, 2013 

Farm animals are transported over very long distances, especially in Eastern Europe. Bulgaria has 
been a member of the European Union since 2009, therefore European regulations for the 
transport of animals must be complied with. Dutch animal welfare organisation Eyes on Animals 
has just returned from giving a training to one-hundred veterinarians and police officers in 
Bulgaria.   

Eyes on Animals taught the participants how to check if animal transports meet European 
requirements, in order to improve welfare of farm animals structurally. Not only theory was dealt 
with, there was a practical session with real livestock trucks checked on the road and at a 
slaughterhouse. 

Access doors essential 
One of the practical parts of the training consisted of the inspection of a cattle truck. Thanks to good 
access doors in long-distance- trucks, the ventilation system, water system and dividers could be 
checked thoroughly. Also, the navigation system and temperature monitor were looked at. Eyes on 
Animals promotes the presence of adequate access doors in the new generation of so-called ‘closed’ 
trucks. At the moment these trucks are often produced with access solely via the back door, which 
makes doing inspections and providing first aid practically impossible.  
 
Sharing knowledge 
Lesley Moffat, director of Eyes on Animals: “We gladly share our knowledge with the Bulgarian police 
and vets. Following a training course provides them with sufficient knowledge to properly inspect 
transports in their country and to enforce legislation concerning animal welfare”. The training was 
given in collaboration with the German animal welfare organisation Animal Welfare Foundation and 
two animal transport inspectors from the Slovenian government. Eyes on Animal previously provided 
trainings for hundreds of veterinarians and police officers in Belgium and Hungary. 

About Eyes on Animals 
Eyes on Animals is an independent inspection-based organization. Our inspectors conduct visits to 
livestock markets, farms and slaughterhouses and inspect and trail national and international 
livestock trucks. Eyes on Animals improves animal welfare in collaboration with the industry. 
Providing information and giving trainings to the police and transporters is also part of Eyes on 
Animals work.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Note for the Press:  
For photos or background information you can contact Lesley Moffat: info@eyesonanimals.com , 
T +31(0)611882632  
Visit the website: www.eyesonanimals.com  
 


