The welfare organization Eyes on Animals is regularly in contact with people from the livestock
industry (truck drivers, slaughterhouse managers, market directors, cattle-traders) in Europe
and to a certain extent in North America. We seek open and respectful communication in order
to negotiate improvements to animal-welfare and provide a level playing field for industry. We
would like to keep you all informed of interesting news, ideas and thoughts that we think you
should know about. This explains our first “ Industry Update” newsletter. We hope you find
this initiative interesting. For more info, please visit: www.eyesonanimals.com.
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Side-doors on livestock trucks are vital
During an Animal Welfare Foundation training-course to the German police on 16.04.2013, a
German livestock truck with German sows aboard was stopped and inspected. The truck was
equipped with good access doors on the side, allowing the officials and driver to check on all
the animals thoroughly. One of the sows appeared ill. Thanks to the side access doors, the
official veterinarian was able to enter the truck and examine her closely. She was in pain and
unfit for transport. The veterinarian euthanized her on the spot. This inspection once more
shows why ALL livestock trucks – also closed ones – need to have access doors. All animals
have to be accessible during transport: for inspections, manual feeding and watering and to
give first-aid to aniamls that fall sick or become injured. This example shows clearly that even
during short, national trips, access to animals is mandatory. European legislation is clear on
this (see (EC 1/2005 Art. 3, Annex 1 Ch I pt.4 en Ch II 1.f)
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Eyes on Animals heeft regelmatig contact met leden uit de vee- en landbouwindustrie in de
Europese Unie en –gedeeltelijk- in Noord Amerika om te onderhandelen over verbeteringen en
nieuwe ideeën te bespreken. Om u op efficiënte wijze op de hoogte te houden van nieuwe
ontwikkelingen, positieve veranderingen en/of incidenten die voor u van belang kunnen zijn,

ontvangt u van ons u deze eerste Industry Update. Het idee is om de communicatie en
verbeteringen wereldwijd te stimuleren. We hopen dat u dit initiatief op prijs stelt. Voor meer
info over Eyes on Animals, kijk op: www.eyesonanimals.com.

Toegangsdeuren noodzakelijk voor vee-inspectiesToegang tot levende
dieren tijdens transport is noodzakelijk. Tijdens een training van de Duitse politie (16.04.2013)
werd een Duitse veetransportwagen met Duitse zeugen aan boord gestopt en geïnspecteerd.
De truck was voorzien van goede toegangsdeuren, waardoor de inspecteurs en chauffeur
probleemloos de dieren konden inspecteren. Eén van de zeugen maakte een zieke indruk. Een
officiële veterinair inspecteur heeft de zeug nader onderzocht. De zeug leed pijn en bleek
ongeschikt voor transport. Ze is ter plaatse geëuthanaseerd. De politietraining werd verzorgd
door de Duitse organisatie Animal Welfare Foundation.
Bovenstaande inspectie maakt nog eens duidelijk waarom alle – dus ook gesloten veetransportwagens voorzien moeten zijn van zijdeuren. De dieren moeten goed bereikbaar
zijn tijdens transport, voor inspecties, voor het handmatig bijvoeren en het bewateren en om
dieren eventueel te scheiden en/of te verzorgen. De Europese regelgeving op dit gebied is
duidelijk (EC 1/2005 Artikel 3, Annex 1 Ch I pt.4 en Ch II 1.f)

