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Lijst van gebruikte afkortingen
AID Algemene Inspectiedienst
Amvb Algemene maatregel van bestuur
BSE bovine spongieuze encefalopathie
CDI Centraal Diergeneeskundig Instituut
CRM Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk
CVO Chief Veterinary Officer
DLO Dienst Landbouwkundig onderzoek
EEG Europese Economische Gemeenschap
EG Europese Gemeenschappen (vanaf 1993)
EU Europese Unie
GVE Groot Vee Eenheid. Rekeneenheid voor vee waarbij bijvoorbeeld

runderen/eenhoevigen = 1 GVE zijn; varken = 0,33 GVE en schaap = 0,15 GVE.
GWWD Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
ID-DLO Instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid
IKB Integrale Ketenbeheersing
KB Koninklijke Besluit
KI Kunstmatige inseminatie
LNV Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
MB Ministerieel besluit
OC en W Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
OIE Office International des Epizoöties
OK&W Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
Pb Publikatieblad (van de EG)
PBO Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie/PBO blad
RIO Rapport Institutioneel Onderzoek
RVV Rijksdienst voor (de keuring van) Vee en Vlees
Stb. Staatsblad
Stc. Staatscourant
VbBo Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie
VD Veeartsenijkundige Dienst/ Veterinaire Dienst
VROM Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
VWS Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wet Bo Wet op de Bedrijforganisatie
WVC Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
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Verantwoording
Onderwerp van dit rapport is gezondheid en welzijn van dieren, een beleidsterrein met een grote mate
van sturing door middel van wet- en regelgeving. Het rapport behandelt de periode 1945-1998. Van de
Veeartsenijkundige Dienst is al archief tot 1954 overgebracht naar het Algemeen Rijksarchief. Dit is
maar een deel van de neerslag betreffende dit beleidsterrein. Daarom is er voor de begindatum 1945
gekozen. Bij de handelingen staat vaak geen einddatum genoemd. In dat geval dient men de
einddatum van dit rapport aan te houden.
Voor dit rapport zijn wet- en regelgeving, begrotingen en nota’s onderzocht op handelingen.
Onder een handeling wordt begrepen:
Een complex van activiteiten dat ter vervulling van een taak wordt verricht en dat een product oplevert.
Een taak is een geheel van samenhangende handelingen van de overheid dat zijn grondslag vindt in
algemene bestuursopdrachten, wet- en regelgeving. Met actor wordt bedoeld: een overheidsorgaan,
particuliere organisatie of persoon die een rol vervult op een beleidsterrein, zoals een minister, of een
adviesorgaan.

De actor de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is in de beschrijving van de handeling
opgenomen als minister van Landbouw, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is
opgenomen als minister van Volksgezondheid. De actor directeur/Inspecteur-districthoofd van de
Veeartsenijkundige of Veterinaire dienst en kringdirecteur van de RVV wordt aangeduid als
Inspecteur-districthoofd van de Veterinaire dienst. De kringdirecteuren van de RVV hebben de
bevoegdheid van een Inspecteur-districthoofd. Daarbij is gekozen voor de laatste benaming van de
Veeartsenijkundige/Veterinaire dienst.

Uit onderzoek bleek dat veel handelingen op dit beleidsterrein meerdere wetten of regelgeving tot
grondslag hebben. Deze handelingen zijn niet per grondslag beschreven, maar als één handeling met
de verschillende regelingen als grondslag. Als echter uit de context bleek dat de actor of wetgever
deze handelingen duidelijk van elkaar wil onderscheiden, zijn deze handelingen apart opgenomen.
Een aantal handelingen betreffende de bestrijding van hondsdolheid bijvoorbeeld staan daarom apart
beschreven naast dezelfde soort handelingen betreffende de bestrijding van besmettelijke dierziekten.
Bij de handelingen staan `producten’ vermeldt. Men dient er op bedacht te zijn dat dit vaak producten
betreft die in dit rapport zijn onderzocht. De producten dienen als voorbeeld. Er kunnen altijd andere
producten aan de handelingen worden toegevoegd.
Het kan zijn dat de bij de handeling genoemde grondslag niet (meer) compleet is.
Bij een aantal handelingen staat twee of meer actoren vermeld. Dat betekent dat deze handeling al
dan niet in overeenstemming wordt verricht door de genoemde actoren, zoals bijvoorbeeld de minister
van Landbouw en de minister van Volksgezondheid. Voor beide actoren wordt wel een aparte
selectielijst gemaakt, waarbij per actor de handelingen staan vermeldt.
De ordening van de handelingen in de rubrieken is voor een groot deel gebaseerd op de Veewet en
de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Er is een aantal rubrieken toegevoegd om een
overzichtelijke indeling te krijgen.
De handelingen zijn per rubriek chronologisch gerangschikt. Dit heeft als gevolg dat de handelingen
op grondslag van de wet vaak als eersten staan beschreven en daarna de handelingen met de
regelingen op basis van wetten als grondslag. Dit en het gegeven dat een handeling meerdere
regelingen als grondslag heeft, heeft ook tot gevolg dat de handelingen op basis van een regeling niet
bij elkaar staan. Aangezien bedrijfsprocessen niet worden ingericht per regeling, hoeft dat voor de
overzichtelijkheid van dit rapport geen bezwaar te zijn.
De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wordt in dit rapport aangeduid als minister
van Volksgezondheid (bedoeld wordt minister belast met volksgezondheid), omdat de handelingen
geschieden vanuit het oogpunt van de volksgezondheid. Het beleidsterrein welzijn van deze minister
betreft het welzijn van mensen en niet van dieren.
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Inleiding
1. Afbakening van het beleidsterrein
In dit rapport wordt het beleidsterrein gezondheid en welzijn van dieren behandeld:
dierenbescherming en diergezondheidszorg. Het gaat hierbij om de bescherming van de gezondheid
en het welzijn van dieren die afhankelijk zijn van de mens. Het beleidsterrein omvat de bemoeienis
van de rijksoverheid met de individuele dieren vanuit hun eigen waarde en vanuit de waarde voor de
mens. Ook proefdieren vallen onder dit beleidsterrein. De bemoeienis met proefdieren is vooral
ingegeven door de zorg voor het welzijn van proefdieren. De verantwoordelijkheid voor het beleid ten
aanzien van proefdieren ligt bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Het overheidsbeleid dat zich richt op de bescherming van soorten dieren en individuele dieren tegen
handelingen en situaties die het welzijn, de gezondheid of het voortbestaan bedreigen, kan vanuit
verschillende invalshoeken gevoerd worden: natuurbescherming, dierenbescherming en
diergezondheid.

Natuurbescherming
In de categorie natuurbescherming wordt de natuur primair in het belang van de soort of het
individuele dier beschermd. Dit betreft het beleidsterrein Flora en fauna. Het gaat daarbij om het
beschermen en instandhouden van in het wild levende planten- en diersoorten. De wet- en
regelgeving op dit terrein omvat de Vogelwet, Natuurbeschermingswet, de Jachtwet, de Visserijwet,
Wet bedreigde uitheemse dier- en plantesoorten en internationale regelingen.1 Dit beleidsterrein wordt
niet in dit rapport behandeld.

Dierenbescherming
De wet- en regelgeving op het terrein van de dierenbescherming is erop gericht de belangen van het
individuele dier te beschermen.
De bescherming richt zich vooral op het dier dat van de mens afhankelijk is: gezelschapsdieren,
landbouwhuisdieren, dieren in gevangenschap voor recreatieve doeleinden of voor onderzoek. Zo is
het volgens de Wet op de dierenbescherming verboden een dier “nodeloos of zonder redelijk doel of
met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is te kwellen of te
mishandelen”. Welke menselijke handelingen een dier nodeloos of onredelijk kwellen of mishandelen,
is geen vaststaand gegeven, maar voortdurend in discussie. Op dit beleidsterrein speelt de intrinsieke
waarde van het dier een rol. Niet de nuttige, recreatieve, educatieve of wetenschappelijke waarde die
de mens hecht aan het dier, of aan zijn behandeling van het dier, staat centraal, maar de waarde van
het dier zelf. Dieren in het wild vallen buiten dit beleidsterrein, die vallen namelijk binnen
natuurbescherming.2 De dieren die door de mens in het wild zijn uitgezet, b.v. de Hooglanders in
natuurgebieden vallen overigens wel onder de zorgplicht van de overheid en dus onder dit
beleidsterrein.
Bij het houden van landbouwhuisdieren, speelt ook de waardering van de consument voor de kwaliteit
van de voeding een rol. Het welzijn van de dieren vormt een element in die waardering. Om aan de
wensen van consumenten tegemoet te komen zijn er verschillende vrijwillige productiewijzen
ontwikkeld, zoals b.v. die voor het scharrelei en de scharrelkip. Het beleid betreffende diervriendelijk
geproduceerde producten valt onder het beleidsterrein Landbouwkwaliteit en voeding.

Diergezondheid
Als het gaat om diergezondheid dan richt het beleid zich op de verbetering van de gezondheid van het
door de mens gehouden individuele Nederlandse dier. Daarbij staat het nut van het dier centraal. De
door de overheid ondersteunde gezondheidszorg richt zich dan ook vooral op de landbouwhuisdieren:
de dieren die van economisch nut zijn omdat zij of hun producten worden gegeten of gebruikt. De zorg
voor de gezondheid van de dieren dient ook de volksgezondheid. De veiligheid van levensmiddelen is
gebaat bij een gezonde veestapel. Wetten op het gebied van de diergezondheid zijn bijvoorbeeld de
Veewet, de Wet uitoefening diergeneeskunde en tenslotte de Gezondheids- en welzijnswet voor
dieren uit 1992.
Onderdeel van het beleidsterrein is de controle van vee en vlees, vleesproducten en andere
producten van dierlijke oorsprong, vanuit het oogpunt van de diergezondheid. Het gaat hierbij om de
wering en bestrijding van besmettelijke dierziekten. Dit onderdeel is nauw verweven met de keuringen
als gevolg van de wet- en regelgeving op het beleidsterrein van de bescherming van de gezondheid
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van de mens. Dat beleidsterrein valt primair onder de verantwoordelijkheid van de minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

2. Welzijn en gezondheid tezamen
Het beleidsterrein laat zich verdelen in de terreinen diergezondheid en dierenwelzijn. Beide
deelterreinen hebben ieder een andere ontwikkeling. Diergezondheid werd in het grootste deel van
deze eeuw vooral beschouwd als wering en bestrijding van besmettelijke dierziekten. De bemoeienis
van de overheid werd ingegeven door landbouw-economische en veterinaire motieven. Ook
bescherming van de volksgezondheid was een motief voor de bemoeienis van de overheid met de
gezondheid van het vee. De zorg om het welzijn van dieren staat tot de jaren zestig nog in het teken
van de bescherming van dieren tegen mishandelingen, het opzettelijke kwellen of pijn doen en andere
ernstige inbreuken op het welbevinden van het dier. De opkomst van de intensieve veehouderij en de
omstandigheden waaronder de dieren daar werden gehouden leidden tot een toenemende
maatschappelijke belangstelling voor het dierenwelzijn. In de jaren zeventig besteedde ook de
overheid aandacht aan het welzijn van dieren.3 Op aandrang van de Tweede Kamer werd ook de
bemoeienis met welzijn in de nieuwe ontwerp-Gezondheidswet opgenomen. Pas met de vaststelling
van de Gezondheids- en welzijnswet (GWWD) voor dieren, werd het welzijn van dierenonderwerp van
bemoeienis van de overheid.
Het gecombineerde beleid richt zich op het verkrijgen en handhaven van een goede gezondheids- en
welzijnssituatie van dieren die door mensen worden gehouden. Onder gehouden dieren worden door
de wet landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren (en exotische dieren) begrepen. De GWWD is een
kaderwet. Dat houdt in dat de wet nader moet worden ingevuld via algemene maatregelen van
bestuur (amvb's, ofwel Koninklijke Besluiten) en ministeriële besluiten en regelingen.
Het beleidsterrein kenmerkt zich door een uitgebreide wet- en regelgeving. Het grootste deel van deze
regelgeving wordt door de Europese gemeenschappelijke instellingen, de Raad van ministers of de
Europese Commissie aan de lidstaten, waaronder Nederland, opgelegd.

3. Diergezondheid

3.1 Doelstelling van het beleid
Doel van het overheidsbeleid is de voorkoming en bestrijding van dierziekten en de bevordering van
diergeneeskunde in Nederland. Het beleid van de overheid richt zich vooral op de gezondheid van de
landbouwhuisdieren, mede vanuit het enorme belang van de veehouderij voor de Nederlandse
economie. “Er is misschien geen land ter wereld, dat zozeer behoefte heeft aan eene wet, welke de
zorg voor den algemeenen Gezondheidstoestand van den veestapel en de wering en bestrijding van
veeziekten regelt, als Nederland, wegens het groote nationale belang, dat hier betrokken is bij den
bloei van de veehouderij en de veeteelt. Dit belang eischt dat alles, wat bevordelijk kan zijn om die
groote bron van inkomsten milder te doen vloeien moet worden in het werk gesteld." 4 Het gaat daarbij
om de rentabiliteit van de landbouwbedrijven, het zeker stellen van een goed en veilig
levensmiddelenpakket en het zeker stellen van de uitvoer van vee en vlees.

De rijksoverheid heeft weinig bemoeienis met de gezondheid van recreatie- en gezelschapsdieren. De
gezondheidszorg voor deze dieren wordt nauwelijks door wet- en regelgeving beïnvloed. De
bemoeienis van de rijksoverheid met recreatie- en gezelschapsdieren vloeide vooral voort uit de zorg
voor de dierenbescherming.(zie hoofdstuk Dierenwelzijn).

3.2 Vormen van bemoeienis
De rijksoverheid is op verschillende wijzen betrokken bij de diergezondheid. De oudste vorm is de
politionele dierziektenbestrijding. Deze richt zich op bestrijding van zeer besmettelijke dierziekten, die
zich zeer snel kunnen verspreiden, die niet met de normale bedrijfsvoering of middelen te bestrijden
zijn, die een gevaar voor de volksgezondheid kunnen opleveren of waarbij vanwege internationale
verplichtingen politionele bestrijding noodzakelijk is.5 Met politioneel ingrijpen wordt bedoeld dat de
overheid dwingende maatregelen kan opleggen om de ziekte te bestrijden. De basis van het ingrijpen
wordt gevormd door de aangifteplicht voor betrokkenen van een verdacht geval of ziektegeval. De
overige maatregelen in het kader van de politionele dierziektenbestrijding omvatten o.a.:
vervoersverboden, ontsmetting(geboden), verbod of gebod tot entingen, fokverboden, afslachting van
verdacht of ziek vee. De politionele dierziektenbestrijding is tot op heden van belang bij uitbraken van
besmettelijke dierziekten, zoals b.v. de varkenspest.
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Een andere methode om de Nederlandse veestapel te beschermen tegen dierziekten, is het
voorkomen van de insleep van besmettelijke dierziekten: de wering van besmettelijke dierziekten. Het
gaat daarbij om de controle op de invoer van vee en vlees en andere dierlijke producten. Maatregelen
in het kader van de wering van dierziekten worden steeds meer op internationaal niveau genomen,
zoals binnen de EG; bijvoorbeeld de recente maatregelen tegen BSE.

De rijksoverheid heeft ook bemoeienis met de georganiseerde dierziektenbestrijding. Deze bestrijding
wordt uitgevoerd door organisaties die zijn opgericht door het georganiseerde bedrijfsleven. De
belangrijkste is de Stichting Gezondheidszorg voor Dieren, waaronder de regionale
Gezondheidsdiensten voor Dieren ressorteren. De Gezondheidsdiensten voor dieren vonden hun
oorsprong in de bestrijding van de tuberculose. In de jaren veertig van deze eeuw bleek de bestrijding
op vrijwillige basis weinig effectief. De overheid besloot toen tot het wettelijke opleggen van
maatregelen. Een besluit van de secretaris-generaal van Landbouw van 1943 in deze zin werd direct
na de bevrijding in 1945 ingetrokken. In september van dat jaar werd het besluit bij KB van 5
september 1945, Stb. F 162 weer in werking gesteld. Volgens het besluit werden de houders van
runderen verplicht zich aan te sluiten bij een op te richten Gezondheidsdienst voor dieren en hun vee
op tuberculose te laten onderzoeken. Ook werden de te nemen maatregelen voor behandeling
vastgelegd en de verdeling van de kosten. Op basis van deze wet was de bestrijding van tuberculose
succesvol. In 1956 was de rundveestapel vrijwel vrij van tuberculose.6 In 1964 werd de Wet bestrijding
tuberculose onder het rundvee ingetrokken. De verdere bestrijding van de tuberculose werd
overgelaten aan het georganiseerde bedrijfsleven, het Landbouwschap en de daaronder
ressorterende Gezondheidsdiensten voor dieren. Deze georganiseerde dierziektenbestrijding wordt
door de rijksoverheid en het bedrijfsleven gezamenlijk gefinancierd. De bestrijding van bepaalde
ziekten is door de overheid opgedragen aan de gezondheidsdiensten.
Deze dierziektenbestrijding richt zich op:
- georganiseerde bestrijding van een aantal ziekten,
- technisch toezicht op de uitvoering van kunstmatige inseminatie bij dieren (KI),
- identificatie en registratie van landbouwhuisdieren,
- veterinair-diagnostisch laboratoriumonderzoek ten behoeve van dierenartsen en veehouders,
- bijstand aan veehouder en (bedrijfs)dierenartsen in hun bedrijfsuitoefening ten aanzien van de

gezondheid van dieren,
- uitvoering van praktijkonderzoek.

Daarnaast bemoeit de rijksoverheid zich met wetenschappelijk onderzoek ten dienste van de
preventieve bestrijding en wering van besmettelijke dierziekten. Daartoe werden verschillende
instituten opgericht: de Rijksseruminrichting te Rotterdam (KB van 2 september 1904) voor de
vervaardiging van entstoffen tegen verschillende besmettelijke ziekten onder vee en vogels en voor
bacteriologisch onderzoek naar tbc onder rundvee en het Staatsveeartsenijkundig
Onderzoekingssinstituut (1930) voor de bestudering van mond- en klauwzeer en de bereiding van
sera tegen mond- en klauwzeer. In 1943 werd het Viruswinningsinstituut geopend (later
Virusbereidingsinstituut) waar men entstof tegen mond- en klauwzeer ontwikkelde.7 Vanaf 1959
werden deze onderzoeksinstellingen in één instelling, het Centraal Diergeneeskundig Instituut,
samengevoegd. Het CDI maakte deel uit van de Dienst Landbouwkundig Onderzoek, die in 1989 werd
opgericht. In 1993 fuseerde het CDI met een aantal andere onderzoeksinstituten tot het Instituut voor
Dierhouderij en Diergezondheid-DLO (ID-DLO)

3.3 Wetgeving
De eerste wetgeving op het terrein van de diergezondheid dateert van 1870: Wet op het
veeartsenijkundig staatstoezicht en de veeartsenijkundige politie8 (Veewet). Directe aanleiding voor de
totstandkoming van deze wet was de veepest van 1865. De bestrijding daarvan werd in eerste
instantie overgelaten aan de lokale autoriteiten. De organisatie van de bestrijding bleef echter
gebrekkig. Pas nadat in 1867 de regering zelf de bestrijding van de ziekte ter hand nam, verdween de
veepest die grote schade had aangericht onder de veestapel in Nederland9. Om dergelijke voor de
economie van Nederland desastreuze ziekten onder het vee te voorkomen, werd een staatstoezicht
op de diergezondheid ingesteld. Doel van deze wetgeving was het (kunnen) nemen van
bestrijdingsmaatregelen bij dierziekten en de regeling van het toezicht op de genomen maatregelen.
Dat het staatstoezicht bemand zou worden door gediplomeerde veeartsen, betekende een erkenning
van de rol van veeartsen voor een gezonde veestapel.10 De ziekten waarop de Veewet van
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toepassing was, werden vastgelegd in een KB. Door de toenemende kennis van besmettelijke
veeziekten, kon men doeltreffender optreden en werd de strekking van de Veewet navenant verruimd.
Van een aantal ziekten, zoals longziekte bij runderen en schaapspokken, bleek ondanks de onkunde
over de oorzaken, de bestrijding effectief door toepassing van de Veewet.11

De oprichting van de Rijksseruminrichting in 1904 markeerde het toenemend belang van
bacteriologisch en immunologisch onderzoek bij de bestrijding en preventie van besmettelijke
(dier)ziekten in Nederland. Deze inrichting kwam te vallen onder het veterinaire toezicht van de
afdeling Landbouw van het ministerie van Binnenlandse Zaken.12

In de loop der jaren bleek de Veewet uit 1870 niet meer te voldoen. De organisatie van het
staatstoezicht vertoonde lacunes. De districtsveeartsen die met het toezicht op de gezondheid waren
belast, opereerden zelfstandig binnen hun district. Daardoor ontbrak het aan eenheid van handelen en
een gezamenlijk optreden bij het uitbreken van een besmettelijke dierziekte. Bovendien waren er
sinds de Veewet allerlei wetten uitgevaardigd, waarin het toezicht op de uitvoering was opgedragen
aan andere korpsen ambtenaren dan de districtsveeartsen. Zo waren er gouvernementskeurmeesters,
gouvernementsveeartsen, rijkskeurmeesters 1e, 2e en 3e klasse, rijkskeurmeesters in bijzondere
dienst, etc., die allen een taak op het gebied van de diergezondheid vervulden. Al deze ambtenaren
dienden gediplomeerd veearts te zijn. Het kwam vaak voor dat een veearts meerdere functies
uitoefende. De Veewet 1870 werd herhaaldelijk gewijzigd, mede met het oog op de zich wijzigende
omstandigheden op het gebied van de gezondheidszorg voor dieren. In 1920 werd de hele wet
gereviseerd, mede naar aanleiding van het hardnekkig voorkomen van mond- en klauwzeer in de
periode 1910-1921.13

Het doel van de nieuwe Veewet uit 1920 was om meer eenheid te brengen in de uitvoering van de
wetgeving op het gebied van de wering en bestrijding van dierziekten en het toezicht efficiënter en
goedkoper te laten verrichten.
Tevens werden in de wet zelf de besmettelijke veeziekten opgenomen en niet meer achteraf door
middel van amvb's bepaald voor welke veeziekten de wet van kracht was.
Bovendien hoopte de minister dat door een reorganisatie het staatstoezicht ook zou toekomen aan de
opvoedkundige taak inzake de bestrijding van veeziekten.14

Volgens de Veewet omvatte het Veeartsenijkundig Staatstoezicht:
• de zorg voor de algemene gezondheidstoestand van de veestapel,
• de wering en bestrijding van besmettelijke veeziekten,
• de wering en bestrijding van hondsdolheid bij honden en katten,
• de keuring van voor de uitvoer bestemd vee en vlees
• en hetgeen door de minister van Landbouw wordt bepaald dat onder het toezicht moet behoren.
In verband met de afkeuring van Nederlands vlees in Engeland, was in 1907 de Wet op de
uitvoerkeuring van vlees totstandgekomen. Deze wet werd in de nieuwe Veewet geïncorporeerd.

Na de Tweede Wereldoorlog onderging de dierziektesituatie ingrijpende veranderingen, mede onder
invloed van de ontwikkeling van de diergeneeskunde, zoals betere diagnostiek, gebruik van antibiotica
en chemotherapeutica, de ontwikkeling van vaccins, de verandering in de veehouderij van extensief
naar intensief, industrieel en gespecialiseerd, de ontwikkeling in de voedingsmiddelentechnologie en
de toename van de export. In de twintiger jaren was de bestrijding van besmettelijke dierziekten
voornamelijk gericht op de bestrijding van tuberculose, mede in verband met de volksgezondheid.
Tuberculose was volksvijand nummer één. Deze ziekte komt nauwelijks meer voor in Nederland. Ook
mond- en klauwzeeruitbraken werden zeldzaam, mede door de ontwikkeling van vaccin op een van de
onderzoeksinstituten. Door de blijvende dreiging van insleep van besmettelijke dierziekten, werd de
aandacht meer gericht op wering van ziekten en preventie van besmetting. De overheid speelde een
belangrijke rol in de georganiseerde diergezondheidszorg.

Na 1945 werd het wetgevend instrumentarium fors uitgebouwd, o.a. met de Runderhorzelwet (Stb.
1953, 189), de Vogelziektenwet (Stb. 1949, 585), de Wet wering besmettelijke ziekten bij nertsen (Stb.
1969, 102), de Wet bestrijding tularaemie (Stb. 1953, 416), de Antibioticawet (Stb. 1964, 363), de
Diergeneesmiddelenwet (Stb. 1985, 410) en de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde (Stb.
1954, 372). Daarnaast werden bepalingen neergelegd in wetten die het fokken met dieren regelen,
zoals de Paardenwet. Met de Gezondheids- en welzijnswet van dieren uit 1992 werden een aantal
wetten, waaronder de Veewet (gedeeltelijk) ingetrokken. De Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
stelt het kader vast, waarbinnen de rijksoverheid met nadere regelgeving de welzijns- en
gezondheidssituatie van dieren kan sturen en normen kan stellen.
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3.4 Internationale ontwikkelingen
Een belangrijke overweging om de bestrijding en wering van dierziekten grondig te organiseren, was
de positie van Nederland als exportland van vee en dierlijke producten. De toenemende handel in vee
en dierlijke producten leidde internationaal tot de oprichting van het Office International des Epizoöties
in 1924. Binnen deze organisatie werden aanbevelingen opgesteld ten behoeve van een veilige
internationale handel van dieren en hun producten.15

Sinds de oprichting van de EEG in 1958 streefde de Nederlandse regering ook in EEG-verband naar
harmonisatie van veterinaire maatregelen ten behoeve van een veilige im- en export en de
concurrentiepositie van ons land.16

In november 1967 besloot de Raad van de EEG dat het veterinaire beleid `in belangrijke mate een
gemeenschappelijk beleid zal zijn in de zin van artikel 45 van het Verdrag van Rome’.17 Daarmee gaf
de Raad een stevige basis aan het gemeenschappelijk beleid op veterinair gebied. Een
gemeenschappelijk beleid was vooral belangrijk voor een vrije handel tussen de lidstaten. Ten
behoeve van die vrije handel diende voor elke lidstaat dezelfde regels te gelden voor de bewaking van
de gezondheid van landbouwhuisdieren. De EG regelgeving betreffende veterinaire aangelegenheden
is vooral op richtlijnen gebaseerd en maakt een belangrijk deel uit van de totale regelgeving binnen de
EG. Tot 1970 betrof ongeveer de helft van de richtlijnen die binnen de EEG werden vastgesteld
veterinaire aangelegenheden.18

Sindsdien zijn er vele EG richtlijnen tot stand gekomen, die vervolgens in de Nederlandse wet- en
regelgeving zijn geïmplementeerd.
Op internationaal bilateraal gebied werden er overeenkomsten gesloten inzake veterinaire
aangelegenheden, o.a. met de voormalige USSR, met Polen, met de voormalige DDR en met Italië.19

In EG-verband werd ook de regelgeving ten aanzien van het welzijn van (landbouw)dieren steeds
meer uitgebreid.

3.5 Het veterinaire toezicht
De ontwikkelingen op het gebied van de bestrijding van dierziekten en in de veterinaire wetenschap,
leidden bij het internationaal handelsverkeer tot meer eisen en waarborgen voor de kwaliteit en het
ziektevrij zijn van uit te voeren en ingevoerd vee en vlees. Deze waarborgen, die niet alleen werden
gesteld aan het dier, maar ook aan de inrichting van de bedrijven, onder andere aan de slachthuizen
waaruit het vlees afkomstig was, leidden in de jaren zeventig tot aanpassingen van het veterinair
toezicht in Nederland ten behoeve van een ongestoorde export van vee en vlees. Een van de stappen
was overleg met het Landbouwschap om de bestrijding van dierziekten, waaronder begrepen de
organisatie en financiering van de ziektenbestrijding door de provinciale gezondheidsdiensten voor
dieren, meer te coördineren.20 In 1969 werd het overleg over veterinaire aangelegenheden met het
georganiseerde bedrijfsleven geïnstitutionaliseerd door de oprichting van de Raad voor Veterinaire
Aangelegenheden.21

Ook werden aanzetten gegeven tot een reorganisatie van de keuringsdiensten en tot het nader
afbakenen van de verantwoordelijkheden van de minister van Landbouw en de minister van
Volksgezondheid.22

De keuring en de controle op vee en vlees ten behoeve van de binnenlandse consumptie was
geregeld in de Vleeskeuringswet en viel onder verantwoordelijkheid van de minister van
Volksgezondheid. De uitvoering van de taken op het gebied van deze keuring lag in handen van de
gemeenten. Daarvoor beschikten de gemeenten over keuringsdiensten. De tarieven werden bij
gemeentelijke verordeningen vastgesteld. Met de opbrengst van die tarieven werden vaak de tekorten
van de openbare gemeentelijke slachthuizen gedekt.
De keuring ten behoeve van de export en de wering van dierziekten was geregeld in de Veewet en
viel onder de verantwoordelijkheid van de minister van Landbouw. Deze keuring was een rijkskeuring.
Omdat deze soorten keuringen steeds meer verweven raakten, wilden de betrokken ministers de
keuring in één hand brengen, namelijk die van de minister van Landbouw. Wel zou de minister van
Volksgezondheid verantwoordelijk blijven voor de keuringen voor de volksgezondheid. De overdracht
van bevoegdheden vereiste wijziging van de Vleeskeuringswet en de Destructiewet. Ter voorbereiding
van de wetswijzigingen werd bij gemeenschappelijke regeling door beide ministers in 1971 de
Commissie Van Dinter ingesteld. De reorganisatie van de keuringen had als doelstelling: het tot stand
brengen van een uniforme keuring en van uniforme keuringstarieven, een doelmatiger inzet van het
keuringspersoneel en betere mogelijkheden om voorzieningen als streeklaboratoria en
gespecialiseerde laboratoria te verwezenlijken. Het uiteindelijke resultaat van de reorganisatieplannen
was:
- de oprichting in 1984 van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV),
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- de splitsing tussen de Veterinaire Dienst en de Veterinaire Inspectie die tot dan toe in één verband
waren georganiseerd en

- het opheffen van de gemeentelijke keuringen.
De Veterinaire Dienst en de Veterinaire Inspectie werden geïntegreerd in resp. het ministerie van
Landbouw en het ministerie van Volksgezondheid. De uitvoeringstaken, met name de keuringen op
basis van de Veewet, de Vleeskeuringswet etc. werden aan de nieuw opgezette RVV opgedragen. De
RVV viel onder de verantwoordelijkheid van de minister van Landbouw.

3.6 Intensivering van de veehouderij
Een belangrijke ontwikkeling voor de diergezondheidszorg is de opkomst van de intensieve
veehouderij. Een belangrijk kenmerk van de intensieve veehouderij is dat deze niet meer
grondgebonden is. Bij grondgebonden veehouderij is er een relatie tussen de hoeveelheid grond en
de hoeveelheid dieren. De grond levert het voedsel voor de dieren. Hoe minder grond, hoe minder
dieren er gevoed kunnen worden van de opbrengst van het land. Met de ontwikkeling van de
mengvoederindustrie was het mogelijk dieren te houden zonder zelf voedergewassen te hoeven telen.
Dus werd het mogelijk op een kleiner oppervlakte meer dieren te houden dan bij de grondgebonden
veehouderij. In de Nota Intensieve Veehouderij uit 1974 verwachtte de toenmalige minister van
Landbouw Van der Stee dat de intensieve veehouderij zich voornamelijk zou ontwikkelen binnen het
gemengd agrarische bedrijf, dus voor een deel grondgebonden zou blijven. Het ontstaan van zeer
grote bedrijven in de veehouderij achtte de minister niet waarschijnlijk en ook ongewenst.23

Vijfentwintig jaar later hebben dergelijke bedrijven zich wel degelijk ontwikkeld. Verder kenmerkt de
intensieve veehouderij zich door specialisatie: alleen mestkalveren, alleen fokbedrijf, alleen varkens,
etc., en de aanwezigheid van grote aantallen dieren op een beperkte ruimte. Het voeder voor de
dieren wordt van buiten het bedrijf aangevoerd. Een van de gevolgen van deze vorm van veehouderij
is de opkomst van zogeheten bedrijfsziekten die permanent voorkomen op de bedrijven. Het
voorkomen van deze ziekten is sterk afhankelijk van factoren als wijze van huisvesting,
productiewijze, de voeding en verzorging, structuur van de bedrijfstak. De diergezondheidszorg richtte
zich op preventie, door het preventief toedienen van medicijnen, verbetering van hygiëne, veterinaire
begeleiding, e.d. De rol van de rijksoverheid was vooral voorwaardenscheppend: het in stand houden
van de basisvoorzieningen en (mede)-financieren van veterinaire begeleidingsprogramma’s. Naar
aanleiding van de beraadslagingen in de Tweede Kamer over de ontwikkelingen in de intensieve
veehouderij, stelde de minister van Landbouw in 1974 de eerdergenoemde Nota intensieve
veehouderij op. In die nota werden naast de economische en ruimtelijke aspecten van de intensieve
veehouderij ook aandacht besteed aan welzijns- en gezondheidsaspecten en het milieu.
Wat betreft de gezondheid van dieren stelde de minister in de nota voor de wet zodanig te wijzigen dat
maatregelen voor de preventie van dierziekten dwingender kunnen worden opgelegd, ter voorkoming
van de financiële en economische schade voor overheid en bedrijfsleven bij het uitbreken van
besmettelijke dierziekten. Een van de effecten van de intensieve veehouderij was een grotere
kwetsbaarheid voor uitbraken als gevolg van de hoge dierdichtheid in Nederland. De overheid was
volgens de Veewet verplicht een deel van de kosten van de bestrijding van dierziekten op zich te
nemen. Zo diende de overheid bij `stamping-out‘ de eigenaren schadeloos te stellen op basis van de
waarde van de dieren in gezonde toestand. Daardoor werd de rijksoverheid op hoge kosten gejaagd.
Door het kunnen opleggen van preventieve maatregelen, zouden de kosten voor de overheid beperkt
kunnen blijven. Het zou dan met name gaan om het opleggen van voorschriften op het gebied van de
inrichting, de hygiëne en het toezicht op bedrijven. Ook wilde de minister de aansluiting bij een
Gezondheidsdienst voor dieren verplicht stellen. Bij het niet voldoen aan deze verplichtingen zouden
kortingen kunnen worden toegepast op de uitbetaling van schadevergoedingen aan de bedrijven, of
voorwaarden worden verbonden aan de uitbetaling.
Ook moest het mogelijk worden om aan de eisen die door importlanden werden gesteld aan de invoer
van dieren en dierlijke producten tegemoet te komen door regels te stellen. Daarnaast dienden de EG-
voorschriften voor veterinaire eisen bij de handel van dieren en hun producten in de nationale
wetgeving te worden opgenomen. Omdat de Veewet ingrijpend zou moeten worden aangepast,
besloot de regering tot geheel nieuwe wetgeving. In 1980 werd het wetsontwerp voor een
Gezondheidswet voor dieren bij de Tweede Kamer ingediend. Het duurde tot 1992 voordat de wet van
kracht werd. In de tussenliggende periode werd de wet uitgebreid met bepalingen over het welzijn van
dieren. De naam werd gewijzigd in Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Met de invoering van
deze wet kwam de Veewet te vervallen, met uitzondering van die artikelen die de uitvoer van vlees en
vleesproducten regelen.
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3.7 Preventie en verantwoordelijkheid
Een belangrijke wijziging van het beleid ter wering en bestrijding van besmettelijke dierziekten was het
verbod op preventief vaccineren. Omdat niet uitgesloten is dat gevaccineerde dieren ziekteverwekkers
bij zich kunnen dragen of omdat uit onderzoek geen onderscheid te maken is tussen een vaccin en
een besmetting, gelden voor gevaccineerde dieren handelsbelemmeringen. Dat paste niet het concept
van een interne markt, waarbinnen de nationale grenzen - en handelsbelemmeringen zijn of moeten
worden opgeheven.24 In 1987 werd een EEG-richtlijn van kracht die de bestrijding van varkenspest
met hulp van vaccinaties aan strenge voorwaarden verbond. Door dit verbod werd bij de bestrijding
van dergelijke ziekten snelheid van handelen, om een eventuele uitbraak te beheersen door insluiting
van gebieden, essentieel. Het verbod op preventieve vaccinaties hield voor Nederland grote risico’s in
vanwege de aard van de intensieve veehouderij in ons land.
Daarnaast werd het beleid in de jaren tachtig meer gericht op een voortdurende kwaliteitsbewaking en
controle tijdens de productie. Een dergelijk beleid zou moeten leiden tot een beperking van de
overheidsinspanning op het terrein van de keuring van dieren en dierlijke producten en van de residu-
controle. Dit beleid paste in het kader van de terugtredende overheid en het benadrukken van de
eigen verantwoordelijkheid van de veehouder voor de kwaliteitszorg in zijn bedrijf, inclusief voor
maatregelen tegen insleep en verspreiding van dierziekten. De rijksoverheid stimuleerde de
ontwikkeling van kwaliteitssystemen, zoals bijvoorbeeld de Integrale Ketenbeheersing (IKB) bij onder
meer de rundveehouderij. Een sluitend identificatie- en registratiesysteem achtte de minister van
belang voor een goed kwaliteits- en gezondheidssysteem, maar ook om de herkomst van residuen
van ongewenste stoffen in dieren en vers vlees na te kunnen gaan.25 Het eerste vernieuwde
identificatie- en registratiesysteem werd in 1991 ingevoerd: runderen werden gemerkt met de
welbekende gele oormerken.26

In de tweede helft van de jaren tachtig werden proefprojecten Integrale Ketenbeheersing in de
varkens, pluimvee- en vleeskalverhouderij opgezet. Ook door de verdergaande Europese integratie en
het wegvallen van de veterinaire grenscontroles binnen de EG met ingang van 1993, kwam de nadruk
bij de bestrijding en wering van dierziekten meer te liggen op het individuele bedrijf: `Bij de
intracommunautaire handel van dieren en dierlijke producten zal dan veel afhangen van de kwaliteit
van op de plaats van verzending gegeven garanties en uitgevoerde controles’.27 Een van de middelen
was bijvoorbeeld erkenning door de EG van een regio als `erkend gezond gebied’. De betrokken
ondernemers binnen zo’n gebied moesten zich dan wel aan het toezicht van, in Nederland de RVV,
onderwerpen.28

Sinds de jaren negentig richtte het overheidsbeleid zich op de verantwoordelijkheid van de veehouder
zelf voor de gezondheid van zijn dieren. De overheid wilde minder bemoeienis met de
gezondheidszorg. Wel zag de overheid een taak in het vaststellen van normen, waaraan de
leefsituatie van dieren moet voldoen met het oog op hun gezondheid en hun welzijn. Zo beoogde het
programma `Diergezondheid in beweging’ uit 1993 het beperken van de structurele medefinanciering
door het rijk van de preventieve gezondheidszorg tot alleen financiering van basisvoorzieningen. Om
dat te bereiken werd onder andere een subsidieregeling opgezet voor projecten die het programma
zouden ondersteunen. Het streven was: het bereiken van toonaangevend niveau van de
diergezondheid, eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven, gezondheidsbalans als
managementinstrument, certificeren en verzekeren.29

De kosten voor keuring en controle werden deels gedragen door het bedrijfsleven, deels door de
overheid. Begin jaren negentig werd het tarievensysteem herzien, mede op instigatie van de EG, die
de gedeeltelijke subsidiëring door de Nederlandse overheid als een vorm van concurrentievervalsing
beschouwde.30

In 1998 werd naar aanleiding van de varkenspest van 1997 besloten tot een andere verdeling van de
verantwoordelijkheden voor de bestrijding van besmettelijke dierziekten. De overheid bleef
verantwoordelijk voor de bestrijding, de kosten echter zouden worden gedragen door de veehouders
zelf. De heffingen zullen worden gedifferentieerd, naarmate een bedrijf meer of minder risico voor een
besmettelijke dierziekte vormt. De invoering van een heffing vormde onderdeel van een
herstructurering van de varkenshouderij. De intensieve varkenshouderij in Nederland gaat gepaard
met een aantal problemen op milieugebied, ruimtelijke ordening en op het gebied van gezondheid en
welzijn van dieren. Bij de uitbraak van de varkenspest, waarbij ruim 1 miljoen varkens al preventief
werden `geruimd’, bleek dat de varkenshouderij in zijn huidige vorm steeds minder maatschappelijk
draagvlak had. Dit leidde uiteindelijk tot de indiening van de Wet herstructurering varkenshouderij, die
voorzag in een vermindering van het aantal varkens en een andere ruimtelijke ordening van de
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bedrijven met het oog op onder meer een betere beheersing van de gezondheid van de dieren, een
verbetering van het welzijn en een vermindering van de milieubelasting. Onderdeel van de wet zijn de
heffingen ter bestrijding van de besmettelijke dierziekten. De wet voorziet in een wijziging van de
Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, waarin die heffingen voor alle veehouders worden geregeld.
Vooralsnog is alleen de heffing voor de varkenshouderij ingevoerd.31 Ook voor de pluimveesector zijn
maatregelen voorbereid die een verdere groei dienen te stoppen. Een van de maatregelen betrof een
wetsvoorstel voor reductie van de pluimveestapel.32

3.8 Diergeneesmiddelen
De eerste wet betreffende diergeneesmiddelen was de Wet van 1 augustus 1964, houdende regelen
met betrekking tot de handel in antibiotica, hormoonpreparaten, thyreostatica en chemotherapeutica,
bestemd of mede bestemd voor aanwending bij dieren (Antibioticawet). Deze wet was beperkt en
voorzag niet in een uitputtend registratiesysteem voor diergeneesmiddelen. Mede als gevolg van een
tweetal EEG-richtlijnen omtrent het gebruik van diergeneesmiddelen (richtlijn 81/851/EEG en
81/852/EEG), kwam de Diergeneesmiddelenwet in 1985 tot stand. De richtlijnen verplichtten de
lidstaten om voor 10 oktober 1983 registratie van diergeneesmiddelen verplicht te stellen. Een
uitgebreidere wetgeving op het gebied van diergeneesmiddelen werd ook met het oog op de
exportbelangen van Nederland noodzakelijk geacht.
De Diergeneesmiddelenwet uit 1985 kent drie instrumenten: registratie, vergunningverlening en
kanalisatie.
`De registratie omvat de beoordeling van het diergeneesmiddel voordat het in de handel mag komen
en mag worden toegepast. ( ) Het vergunningenstelsel heeft tot doel te verzekeren dat het middel ook
nadat het eenmaal op de markt is gekomen, aan de bij de registratie vastgestelde norm blijft voldoen.
Daartoe zullen slechts zij diergeneesmiddelen mogen bereiden en verkopen die aan nauw
omschreven eisen voldoen ten aanzien van de vakbekwaamheid, bedrijfsvoering en uitrusting en die
dus in het bezit van een daartoe strekkende vergunning kunnen worden gesteld. ( ) De kanalisatie
beoogt te bewerkstelligen dat de ( ) diergeneesmiddelen ook worden toegepast door degene die over
de daarvoor vereiste bekwaamheid beschikt.’33

In de wet werd ook de bereiding van `gemedicineerd voeder’ opgenomen. Tot dan toe was de
regelgeving voor het toevoegen van diergeneesmiddelen aan diervoeder geregeld in het
Landbouwkwaliteitsbesluit Gemedicineerd voeder.34 Met dit besluit hoopte men tot een
standaardisering van gemedicineerd diervoeder te komen. Dit besluit had niet de beoogde effecten. In
de Diergeneesmiddelenwet wordt geregeld dat de diergeneesmiddelen die worden toegevoegd
geregistreerde diergeneesmiddelen zijn en worden voorschriften gegeven voor de samenstelling en
bereiding van de voeder. Bij diergeneesmiddelen die worden toegevoegd aan het voer omschrijft de
wet niet alleen geneesmiddelen voor therapie, maar ook middelen die worden toegevoegd aan het
voedsel wegens hun gunstige werking op het voer of op het functioneren van de dieren. De stoffen
met alleen een gunstige werking op het voer, zoals geleermiddelen, bindmiddelen,
verdikkingsmiddelen en conserveermiddelen, e.d. vallen buiten de omschrijving van
`diergeneesmiddelen’. Stoffen die een gunstige werking hebben op het functioneren van de dieren -
de gezondheid bevorderen, ziekten voorkomen, of de productie van het dier verhogen - worden wel
gerekend tot de diergeneesmiddelen. Het gaat dan om stoffen als vitaminen, sporenelementen,
coccidiostatica en antibiotica en groeibevorderende stoffen.35 Antibiotica wordt in de intensieve
veehouderij vrij algemeen gebruikt als groeibevorderaar. Toen in de jaren negentig bleek dat het
gebruik van antibiotica bij dieren het risico van een verhoogde resistentie bij mensen tegen het
gebruik van dit geneesmiddel met zich meebrengt, groeide de weerstand tegen het gebruik van
antibiotica in veevoeder. Zowel de overheid als het bedrijfsleven (LTO-Nederland) ontwikkelde
plannen om het gebruik van antibiotica terug te dringen.36

3.9 Uitoefening van diergeneeskunde
In de jaren zestig fungeerde de dierenarts nog als `geneesheer’ voor de dieren. Het werk bestond uit
consultatieve werkzaamheden. De landbouwhuisdieren werden in het algemeen individueel
behandeld tegen ziekten. Met de ontwikkeling van de intensieve veehouderij veranderde ook de rol
van de dierenarts. Het behandelen van het koppel nam de plaats in van individuele behandeling. En er
trad een verschuiving op van een curatieve benadering naar een preventieve benadering. Ook nam de
veehouder zelf meer werkzaamheden voor zijn rekening wat betreft de diergeneeskundige verzorging
van de veestapel. De veehouder verlangde en kreeg een meer permanente bewaking van de
gezondheid van zijn vee in de vorm van bedrijfsbegeleiding door een dierenarts. Daarbij verricht de
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dierenarts niet alleen diergeneeskundige handelingen, maar overlegt over alle aspecten die de
gezondheid van de dieren kunnen bedreigen: huisvesting, voeding, preventie van ziekten, hygiëne,
etc.
Daarbij worden de dierenarts en de veehouder ondersteund door de georganiseerde
diergezondheidszorg, door laboratoria en gespecialiseerde artsen. Een dergelijke verandering in de
praktijk van de dierenartsen vereiste een wettelijke aanpassing. In 1990 kwam een nieuwe wet voor
de uitoefening van de diergeneeskunde tot stand. De nieuwe wet biedt de mogelijkheid dat een
veehouder bepaalde handelingen, zoals het toedienen van diergeneesmiddelen zelf uitvoert, zij het
onder aanwijzing en verantwoordelijkheid van een dierenarts. Ook houdt de wet rekening met de
uitoefening van veterinaire bedrijfsbegeleiding.37

In de geneeskunde voor gezelschapsdieren was er sprake van de ontwikkeling van specialismen,
waarvoor tot dan toe geen wettelijke regeling gold, zoals specialismen in de geneeskunde voor
bepaalde soorten dieren, of in bepaalde ziekten of ingrepen.38

Een belangrijke verandering in de wet betrof de positie van vergunninghoudende dierverloskundigen
en castreurs. De regering stond op het standpunt dat diergeneeskundige handelingen door of onder
de verantwoordelijkheid van een dierenarts dienden te worden verricht. Men wilde een terughoudend
beleid ten aanzien van de toelating van anderen dan dierenartsen tot de diergeneeskunde. De nieuwe
wet voorziet daarom niet in nieuwe vergunningen voor dierverloskundigen en castreurs. De huidige
vergunninghouders konden hun beroep blijven uitoefenen, met een kleine uitbreiding van
bevoegdheden. Wel biedt de wet de mogelijkheid voor het toelaten tot het uitoefenen van bepaalde
handelingen door leken: para-veterinairen of hulpkrachten.
Een ander belangrijke wijziging was het opnemen van wettelijk tuchtrechtspraak. Tot dan toe kende
de dierenartsen een vrijwillige tuchtrechtspraak voor de leden van de Koninklijke Nederlandse
Maatschappij voor Diergeneeskunde. De regering meende dat het strafrecht onvoldoende
mogelijkheden bood dierenartsen te vervolgen wegens onjuiste handelwijze. Gezien het belang van
de dierenarts binnen de diergeneeskunde en voor de gezondheidssituatie van met name de
landbouwhuisdieren, vond de regering het nodig ook op repressieve wijze te moeten zorgdragen voor
een goede diergezondheidszorg.39

4. Dierenwelzijn

4.1 Doelstelling van het beleid
Dierenwelzijn wordt gedefinieerd als: `een toestand van fysieke en psychische harmonie van het dier
met zichzelf en de omgeving, af te lezen aan de gezondheid van het dier en een alleszins normaal
gedrag’ (Lorz 1973).
Deze definitie is door vele onderzoekers, biologen, ethologen en dierenartsen getoetst en uitgebreid.
Er bestaat algemene consensus over het feit dat fysiologische, pathologische en ethologische
elementen het welzijn van het dier bepalen.
Dierenwelzijn kent vele aspecten. Daaronder vallen onder meer:
- huisvesting en verzorging van dieren;
- vervoer van dieren;
- verkopen, verhuren en verloten van dieren;
- gebruik van dieren bij wedstrijden;
- gebruik van dieren bij dierproeven;
- biotechnologie;
- fokken van dieren;
- doden van dieren.
Uitgangspunt van het beleid is om de huisvesting, voeding en verzorging van dieren in
overeenstemming te brengen met de lichamelijke en geestelijke behoeften van de betreffende
diersoort.40 Daarnaast voorziet het beleid in de ontwikkeling van speciale regelingen ten aanzien van
agressieve dieren, im- en export van dieren en dierproeven.
Centraal begrip in de discussie over de verhouding mens-dier, is het begrip intrinsieke waarde van het
dier. Daarbij wordt getracht het dier niet alleen te beschouwen vanuit het standpunt van het dier
`mens’, waarbij alleen de waarde van het dier voor de mens telt (nuttig, educatief, recreatief,
economisch), maar wordt vooral het belang van het individuele dier benadrukt.

4.2 Eerste wettelijke bepalingen ter bescherming van dieren
De eerste wettelijke bepaling inzake dierenmishandeling dateert uit 1886, toen in het Wetboek van
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Strafrecht maatregelen tegen het mishandelen van dieren werden opgenomen; de artikelen 254 en
455. Deze maatregelen werden opgenomen als misdrijven tegen de zeden. Dierenmishandeling werd
nog uitsluitend beschouwd als uiting van zedeloos gedrag.41 Het ging er dus niet om of de dieren
leden door pijn, honger, dorst of oververmoeidheid, maar of mensen zich dat lijden aantrokken en
daardoor medelijden kregen. In 1961 trad de Wet op de Dierenbescherming in werking. Ook toen
werden de maatregelen nog gerangschikt onder de misdrijven tegen de zeden. Het strafbaar stellen
van feiten gericht tegen `de waardigheid van het dier of de ongeschondenheid van zijn natuurlijke
staat’ ging de toenmalige wetgever nog te ver. Het begrip `rechten van het dier’ werd nog niet
erkend.42 De wet op de dierenbescherming uit 1961 stelde het strafbaar een dier opzettelijk pijn te
doen of te kwellen 'zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig
doel ontoelaatbaar is'. Ook het onthouden van verzorging aan een dier waar men verantwoordelijk
voor is, werd toen strafbaar gesteld. Deze bepalingen waren echter zo ruim en vaag geformuleerd, dat
het zeer moeilijk was op grond van deze wet voor de rechter iets te bewijzen.
Op basis van de wet werd door middel van amvb’s specifieke regelgeving gecreëerd waarbij het
welzijn van dieren werd geregeld. Voorbeeld hiervan zijn het Mestkalverenbesluit (1961) en het
Honden- en kattenbesluit 1981.

4.3 Welzijn van recreatie- en gezelschapsdieren
Een van de `traditionele’ doelgroepen van de Dierenbescherming zijn de recreatiedieren: huisdieren,
hobbydieren en exoten. De bemoeienis van de rijksoverheid met de recreatiedieren vloeide voort uit
de zorg voor de dierenbescherming. Op basis van de Wet op de dierenbescherming werden door
middel van het Waak- en heemhondenbesluit regels gesteld voor het houden van waak- en
heemhonden. Door middel van het Honden- en kattenbesluit werden regels gesteld voor het
bedrijfsmatig houden van honden en katten, waaraan een vergunningensysteem en een
identificatiesysteem -tatoeage en dierenpaspoort- werden verbonden. Het plegen van ingrepen als
couperen van oren en staarten werd aan regels gebonden. Ook het bedrijfsmatig houden van
uitheemse dieren en vogels werd aan een vergunningenstelsel verbonden.43

Omdat het houden van gezelschapsdieren meestal niet bedrijfsmatig gebeurt, maar bij de mensen
thuis, speelt de overheid hierin maar een beperkte rol. Het zijn vooral particuliere organisaties die op
het terrein van het welzijn en de gezondheid van gezelschapsdieren actief zijn en bijvoorbeeld
dierenasiels en -ambulances exploiteren.
Voor de bevordering van het welzijn van gezelschapsdieren, maakte men vooral gebruik van
voorlichtingscampagnes, waaronder de campagne `Bezint eer gij begint’, waarmee het publiek werd
voorgelicht over de consequenties van het hebben van een huisdier en de eisen die aan de
verzorging, het welzijn en de gezondheid van de dieren gesteld worden.44 In de jaren negentig nam
het ministerie van LNV het initiatief tot de oprichting van een Platform Gezelschapsdieren. In dat
platform zouden vertegenwoordigers van het ministerie en van organisaties die zich met
gezelschapsdieren bezig houden met elkaar overleggen en hun activiteiten op het gebied van
onderzoek, voorlichting en onderwijs afstemmen. Ook zou het platform kunnen adviseren en
overleggen over maatregelen die op basis van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren genomen
konden worden betreffende de fokkerij, ingrepen bij dieren en agressieve dieren. Tevens wilde het
ministerie de publieksvoorlichting verbreden naar onderwerpen als gehoorzaamheidstrainingen en
zwerfdieren.45 Hoewel het overleg tussen het ministerie en organisaties voor gezelschapsdieren wel
van de grond kwam, werd het niet georganiseerd in het bovengenoemde platform.

4.4 Welzijn van landbouwhuisdieren
Het welzijn van landbouwdieren kwam vooral in de belangstelling te staan naarmate de nadelige
gevolgen van de intensieve veehouderij zich duidelijker begonnen af te tekenen.
Bij de ontwikkeling van de veehouderij zijn huisvestingssystemen tot stand gekomen, voor onder
andere varkens, kippen en vleeskalveren, waarbij nauwelijks of geen rekening werd gehouden met het
natuurlijk, soorteigen gedrag van de dieren. Vaak waren de bewegingsmogelijkheden van de dieren
beperkt, doordat de beschikbare ruimte per dier gering was. Daardoor konden ze zich niet zo
gedragen als in een natuurlijke omgeving. De inrichting van de huisvestingssystemen was gericht op
arbeidsbesparing en daardoor vaak monotoon. Er ontbraken voorzieningen om natuurlijk gedrag uit te
voeren, zoals b.v. een legnest.
De gezondheidsproblemen waar deze dieren mee kampten, bleken vooral veroorzaakt te worden door
de levensomstandigheden, waaraan de dieren zich onvoldoende konden aanpassen. Op zichzelf was
aan de voorwaarden voor een goede gezondheid van de dieren voldaan, maar door de beperkingen
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die de krappe huisvesting hun gedrag oplegde, werden de dieren toch ziek, of gingen afwijkend
gedrag vertonen.46 Toenemende belangstelling voor en toenemend onderzoek naar de
welzijnsproblematiek van dieren leidden o.a. tot de instelling van een commissie Veehouderij - Welzijn
Dieren van de Nationale Raad voor Landbouwonderzoek TNO. Deze commissie, in 1974 ingesteld in
overleg tussen het departement en de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek TNO,
onderzoeksinstellingen, de Nederlandse Vereniging tot bescherming van Dieren, kreeg als taak: `de in
het landbouwkundig en veterinair onderzoek aanwezige kennis te bundelen ten einde op korte termijn
een verantwoorde bijdrage te leveren tot de verduidelijking en oplossing van de gesignaleerde
problematiek’. Het doel was vooral het aandragen van bouwstenen voor de beleidsvorming.47 Deze
commissie bracht in 1975 haar rapport uit met aanbevelingen voor de verbetering van het welzijn van
landbouwhuisdieren, onder meer door wet- en regelgeving.
Naar aanleiding van de beraadslagingen over de begroting van 1975, waarin de Tweede Kamer zich
ongerust toonde over de ontwikkelingen in de intensieve veehouderij, constateerde de minister dat de
overheid een taak heeft bij het vaststellen en handhaven van normen ten aanzien van het welzijn van
dieren. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek van de commissie Veehouderij - Welzijn
Dieren, toonde de minister zich bereid maatregelen te nemen om het welzijn van de dieren in de
intensieve veehouderij te bevorderen.

Naast deze nationale ontwikkelingen werd ook op Europees niveau aandacht geschonken aan het
welzijn van dieren. Al in 1968 was in de Raad van Europa het Verdrag tot Bescherming van dieren
tijdens internationaal vervoer tot stand gekomen.48 De Nederlandse wetgeving werd negen jaar later
aan dit verdrag aangepast. De noodzakelijke aanpassing werd aangegrepen om alle wet- en
regelgeving ten aanzien van dierenvervoer in een wet onder te brengen. Tot dusver waren er in
verschillende wetten regels gegeven voor het vervoer van dieren en viel de nadere regelgeving en
controle onder diverse instanties, zoals de Rijksdienst voor het Wegverkeer en de
Scheepvaartinspectie. In 1977 werd alle wet- en regelgeving ondergebracht in de Wet op het
dierenvervoer. De uitvoering werd opgedragen aan de Veeartsenijkundige Dienst. Veel maatregelen
op het gebied van dierenwelzijn in Europa werden geïnitieerd door de Raad van Europa die
verschillende verdragen tot stand bracht ten behoeve van het welzijn van dieren.
De minister van LNV ondersteunde het initiatief van de Europese Commissie om namens de EG deel
te nemen aan de conventie inzake het houden van nutshuisdieren van de Raad van Europa, waarmee
de opgestelde regeling een bindend karakter voor de hele EG zou krijgen. Deze conventie: het
Europees Verdrag tot Bescherming van Landbouwhuisdieren kwam in 1976 tot stand. Een jaar later
volgde het Verdrag tot Bescherming van Slachtdieren. Alle drie de conventies zijn door Nederland
geratificeerd. De regelgeving van de EG is deels op deze conventies gebaseerd. De minister kondigde
aan de toepassing van dergelijke regelingen in de Veewet te willen vastleggen.49

De Nederlandse regering gaf de voorkeur aan EG-beleid uit vrees dat het invoeren van maatregelen
ten behoeve van het dierenwelzijn de productiekosten zou verhogen en zodoende de
concurrentiepositie van Nederland tegenover het buitenland zou verzwakken. De voortgang in de
ontwikkeling van regelgeving op dit beleidsterrein binnen de EG verliep zeer moeizaam wegens de
grote verdeeldheid van de lidstaten. Zo bleken aanpassingen in de minimumnormen voor
batterijkippen in heel Europa in 1998 nog steeds niet gerealiseerd. In de tweede helft van de
negentiger jaren echter nam de Nederlandse overheid initiatieven op het gebied van dierenwelzijn,
waardoor Nederland binnen Europa voorop liep.

Het onderzoek naar dierenwelzijn speelt een rol bij het vaststellen van normen voor het welzijn van
dieren. Het welzijnsonderzoek, en vooral het ethologisch onderzoek, is halverwege de jaren zeventig
goed op gang gekomen. Dergelijk onderzoek kreeg vooral een impuls door het Fonds Welzijn
Landbouwhuisdieren, dat het onderzoek financieel steunde. Dit fonds was ingesteld door het
Produktschap voor Veevoeder en werd beheerd door de Commissie Welzijn Landbouwhuisdieren.
Later sloten de Produktschappen voor Vee en Vlees en voor Pluimvee en Eieren zich aan. Het fonds
werd onder meer gefinancierd door een heffing van het Produktschap voor Veevoeder op veevoeder.
Ook werden projecten van het fonds gefinancierd door Stichting Ontwikkelings- en Saneringsfonds
voor de Landbouw.50 Vooral de huisvestingssystemen voor landbouwhuisdieren waren onderwerp van
onderzoek. Dat onderzoek leverde gegevens op over minimumnormen die in die systemen
gehanteerd dienden te worden en over alternatieve huisvesting, die zowel goed was voor het dier als
voor de portemonnee van de veehouder.

In de jaren tachtig kreeg ook het overleg met de organisaties op het terrein van de dierenbescherming
meer structuur. De Nederlandse Vereniging ter Bescherming van Dieren werd uitgenodigd zitting te



20

nemen in de Raad voor Veterinaire Aangelegenheden. Ook ontving deze vereniging subsidie voor de
controle die zij verrichtte op de naleving van de wettelijke voorschriften.51

4.5 Huisvesting van landbouwhuisdieren
De aandacht van de overheid, in overleg met de organisaties van het betrokken bedrijfsleven en de
dierenbescherming, ging in eerste instantie uit naar de huisvestingssystemen voor de
landbouwhuisdieren. Er werden voorstellen gedaan voor het opnemen van minimumnormen voor
huisvesting van de dieren. Een van die voorstellen betrof het vastleggen van minimumnormen voor de
huisvesting van legkippen. Een initiatief-wetsontwerp daartoe werd ingediend door de Kamerleden
Tazelaar en Van Noord. Dit ontwerp resulteerde uiteindelijk in een wet. Aanleiding voor het vastleggen
van minimumnormen was het vrijspreken van twee pluimveehouders van een aanklacht wegens
dierenmishandeling.52 De rechter vonniste dat de gehanteerde dieronvriendelijke huisvestingssytemen
niet te beschouwen waren als dierenmishandeling, zoals de aanklacht luidde. Overigens werd de wet
tijdens de behandeling in de Tweede Kamer zodanig gewijzigd dat de huisvesting van de kippen
weinig tot geen verbetering ondervond. De wet stelde in feit de verbetering op een termijn van
ongeveer 10 jaar. Uiteindelijk is de wet nooit in uitvoering gebracht. Ook voor de verbetering van de
huisvesting van andere dieren, nam de regering initiatieven. Zo werden in het Varkensbesluit en in de
Wet herstructurering varkenshouderij eisen voor de huisvesting van de dieren opgenomen.

Eind jaren zeventig kwamen ook de eerste dierproducten, die op een meer diervriendelijke manier
werden geproduceerd op de markt, zoals het scharrelei. Door het bedrijfsleven zelf werd een
keurmerk in stand gehouden, dat de consument de garantie moest geven dat het ei inderdaad is
geproduceerd in een meer diervriendelijk bedrijf. Dergelijke systemen zijn in de loop der jaren ook
ontwikkeld en uitgevoerd voor kippen- , runder-, varkens- en kalfsvlees. In 1979 werd het
Landbouwkwaliteitsbesluit scharreleieren van kracht waarin werd bepaald aan welke eisen
scharreleieren moesten voldoen. Die eisen omvatten ook bepalingen over het huisvestingssysteem.
Alleen aangeslotenen bij de Stichting Scharreleierencontrole mochten de aanduiding scharreleieren
gebruiken.53 Dergelijke regelingen werden in de loop der jaren uitgebreid naar de productie van
kalveren en varkens, e.d.54

4.6 Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
Het voorstel voor de Gezondheidswet voor dieren uit 1980 werd tijdens de behandeling door de
Tweede Kamer steeds meer uitgebreid met bepalingen over het welzijn van dieren. Het belang dat
men hechtte aan de bescherming van het welzijn van dieren kwam uiteindelijk ook tot uitdrukking in de
titel van de wet: Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Bepaalde artikelen in de wet gaan uit van
het `nee, tenzij-principe’. Alles is verboden tenzij men voldoet aan de normen die worden gesteld in de
maatregelen die op basis van de wet genomen moeten worden. De wet is een kaderwet, waarbij
nadere regelgeving de uitvoering van de bepalingen van de wet dwingend regelt. Voor de
onderwerpen transport, te houden productiedieren, huisvesting en verzorging van dieren,
biotechnologie, onttrekken van dieren aan hun ouderdier, ingrepen bij dieren, doden van dieren en
voortplantingstechnieken achtte de minister nadere regelgeving op zijn plaats. Voor andere
onderwerpen, zoals b.v. het houden van recreatiedieren, fokken van dieren, bedrijfsmatige omgang
met dieren en het houden van wedstrijden zag de minister zelfregulering als een betere oplossing.55

Een van de onderwerpen die in de wet werd geregeld was de toepassing van biotechnologie bij
dieren. In de jaren tachtig en negentig werd de overheid geconfronteerd met de ontwikkeling van
biotechnologie bij dieren en planten. Biotechnologie bij dieren wordt toegepast bij de voortplanting, de
fokkerij, veevoeding, diergezondheid en productiebevordering. Bij voortplanting gaat het om
technieken als kunstmatige inseminatie, embryotransplantatie, in vitrofertilisatie en handelingen met
embryo’s zoals b.v. sexen, kloneren of splitsen. Bij de fokkerij kan het gaan om genetische
modificatie; het inbrengen van een of meer niet-eigen genen in celkernen. Bij veevoeding gaat het om
verbetering van de omzetting van veevoeder in dierlijke producten door behandeling van het voeder
met biotechnologische geproduceerde enzymen en aminozuren, door toediening van micro-
organismen aan dieren ter verbetering van hun bacterieflora in het spijsverteringsstelsel, of door
verbetering van de grondstoffen door genetische modificatie. Ten behoeve van de diergezondheid
wordt biotechnologie ingezet bij de vervaardiging van (zuivere) medicijnen, van vaccins en bij de
diagnose van ziekten. Bij productiebevordering gaat het om met hulp van biotechnologie vervaardigde
stoffen als groeihormonen of BST en PST.56 Het gebruik van biotechnologie bij dieren was
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maatschappelijk niet onomstreden. Met de geboorte van het transgene stiertje Herman bij
GenePharming te Leiden kwam de ethiek van de biotechnologie sterk in de belangstelling te staan.
Het bewaken van ethische normen bij gebruik van biotechnologie werd tot de zorg van de
rijksoverheid gerekend. In 1989 stelde de minister van LNV een commissie in om zich te laten
adviseren over de vraagstukken in verband met de toepassing van biotechnologie bij
landbouwhuisdieren en gezelschapsdieren en over een kader op grond waarvan handelingen kunnen
worden getoetst. Deze `tijdelijke Commissie van advies ethiek en biotechnologie bij dieren’ bracht in
1990 haar advies uit. De regering nam, mede op aandrang van de Tweede Kamer, het door de
commissie geadviseerde `Nee, tenzij-beginsel’ ten aanzien van een aantal biotechnologische
handelingen, waaronder de genetische modificatie, over.57 Dat had tot praktisch gevolg dat er een
verbod werd ingesteld op handelingen waarbij de integriteit van dieren zou worden aangetast en
waarbij waarden als homeostase (zelfregulering en ordening van soorten) in het gedrang komen.
Onder bepaalde voorwaarden zou een vergunning voor het uitvoeren van biotechnologische
handelingen kunnen worden verkregen. Een van de voorwaarden is dat het voorgenomen
biotechnologisch handelen ethisch wordt getoetst waarbij het welzijn van het dier, het belang van het
onderzoek voor het welzijn van mensen en het voorhanden zijn van alternatieven meegewogen moet
worden.58 Een aanvraag voor een vergunning voor biotechnologisch handelen zou worden getoetst
door een commissie, de voorlopige commissie Ethische toetsing genetische modificatie. In 1996
kwam op basis van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren het Besluit biotechnologie bij dieren
tot stand. Bij dat besluit werd een Commissie biotechnologie bij dieren ingesteld die de minister
adviseert over vergunningen voor biotechnologisch handelen.

4.7 Proefdieren
In 1977 werd met de Wet op de dierproeven (Stb. 1977, 67) het gebruik van proefdieren en het
verrichten van dierproeven wettelijk geregeld door middel van een vergunningenstelsel. Tot aan het
van kracht worden van de wet was het regelen van dierproeven regelmatig onderwerp van onderzoek,
voornemens en discussie in de Tweede Kamer, voor het eerst in 1880 bij de behandeling in de
Tweede Kamer van de bescherming van dieren bij artikel 245 en 455 van het Wetboek van Strafrecht.
Tot 1977 vond men het niet nodig dierproeven wettelijk te regelen. Aan het ontwerp Wet op de
dierproeven, ingediend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid, lagen een
aantal overwegingen ten grondslag. Alle ons omringende West-Europese landen kenden een
wettelijke regeling op het gebied van dierproeven. Daarnaast verwachtte de minister van
Volksgezondheid dat gezien de stand van de wetenschap en de daarmee gepaard gaande
toenemende behoefte aan onderzoeken, het aantal dierproeven sterk verhoogd zou worden en dat
een zorgvuldig gebruik en verzorging van het toenemend aantal proefdieren gestimuleerd en
excessen voorkomen diende te worden. Daarnaast was de minister van mening dat ook proefdieren
zoveel mogelijk bescherming dienden te krijgen. Het nemen van proeven op dieren beschouwde de
minister als een noodzakelijk kwaad.
In de wet wordt geregeld dat dierproeven verboden zijn tenzij men een vergunning heeft. Een
vergunning wordt verleend als blijkt dat de proeven gericht zijn op het belang van mens en dier bij een
goede gezondheid en goede voeding. In de voorschriften verbonden aan de vergunningen worden de
voorschriften in de Europese regelgeving verwerkt. Ook regelt de wet de herkomst van proefdieren om
excessen op dat gebied, zoals het betrekken van dieren van ongeregistreerde handelaren of het
stelen van dieren voor de verkoop als proefdier, tegen te gaan. Daarnaast voorziet de wet in regels
voor een goede verzorging en tegen onnodig lijden van de proefdieren. Het toezicht op de naleving
van de wet werd opgedragen aan de Veterinaire Hoofdinspectie van het Staatstoezicht op de
Volksgezondheid en viel dus onder de verantwoordelijkheid van de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en sport (VWS).59

De wet voorzag ook in een registratie van proefdieren en dierproeven. De registratie was bedoeld om
betrokkenen en de wetgever inzicht te geven op de ontwikkelingen op het gebied van de dierproeven.
Deze registratieplicht leidde mede tot een vermindering van dierproeven.60 Ook moesten er volgens
de wet alternatieven voor dierproeven worden onderzocht.
In de jaren negentig werd de wet gewijzigd. Het in de praktijk ontstane stelsel van commissies die in
de instellingen de dierproeven toetsten aan bijvoorbeeld ethische beginselen, kreeg in de gewijzigde
wet een wettelijke basis. Voortaan diende alle dierproeven te worden getoetst door een
Dierexperimentencommissie. Daarnaast noopte de Europese regelgeving tot aanpassing van de
Nederlandse wetgeving. In de gewijzigde wet werd een verbod op het betrekken van proefdieren van
particuliere handelaren opgenomen.61
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5. Onderzoek
In het kader van de bescherming en bevordering van de gezondheid en het welzijn van dieren wordt
er veel onderzoek uitgevoerd. Een deel van dit onderzoek vindt plaats op basis van een wettelijke
grondslag: de Veewet, de Vogelziektenwet, de Diergeneesmiddelenwet en de Gezondheids- en
welzijnswet voor dieren. Het betreft diagnostisch onderzoek van dierziekten ten behoeve van de im-
en export van dieren en ten behoeve van (Veewet)ziekten, de controle van immunobiologische
geneesmiddelen, controle en registratie van farmaceutische diergeneesmiddelen en
bestrijdingsmiddelen voor diergeneeskundig gebruik. Ook worden er in opdracht van de overheid sera
en vaccins geproduceerd. Het grootste deel van het onderzoek wordt verricht door het Instituut voor
Dierhouderij en Diergezondheid (ID-DLO) en zijn voorgangers.
Voorts beschikt de overheid over een referentielaboratorium voor de regionale gezondheidsdiensten
voor dieren. Dit laboratorium verifieert diagnostische uitslagen en evalueert periodiek diagnostische
systemen. Het laboratorium is ondergebracht bij het ID-DLO, voorheen CDI. Veel geld wordt er
gestoken in het onderzoek naar het welzijn van dieren, zowel in toegepast (huisvesting) als meer
fundamenteel onderzoek (gedrag van dieren).

6. Instrumenten
Hieronder worden de middelen (instrumenten) opgenoemd, waarmee de overheid haar beleid
betreffende de gezondheid en welzijn van dieren tracht te sturen. Het overgrote deel van de
hiergenoemde instrumenten hebben vooral betrekking op de gezondheid van dieren. Ter bevordering
van het welzijn van dieren maakt de overheid meer gebruik van vrijwillige deelname aan regelingen
e.d. 62

• Aangifteplicht voor veehouders bij het voorkomen van (besmettelijke) dierziekte. Deze
aangifteplicht vormt een belangrijke fundament onder de politionele dierziektenbestrijding.

• Besmetverklaring: daarbij wordt verklaard dat het bedrijf is besmet met een aangifteplichtige
dierziekte.

• Certificering: het afgeven van bewijzen na onderzoek, dat een bedrijf vrij van bepaalde ziekten is,
voldoet aan kwaliteitseisen, etc. Vaak wordt er gecertificeerd met het oog op de uitvoer naar
bepaalde landen.

• Compartimentering: het geografisch en functioneel scheiden van vervoersbewegingen. Vervoer
over de grenzen van de deelgebieden mag niet geschieden. Zo blijven dieren, producten en
voorwerpen binnen een zelfde deelgebied.

• Destructie: het inschakelen van bedrijven voor de vernietiging van dierlijk risicomateriaal: kadavers
van besmette dieren, afgekeurd vlees, slachtafvallen.

• Erkenning: het erkennen van bedrijven, zoals slachterijen, uitsnijderijen, koel- en vrieshuizen, e.d.
Daarbij moeten deze bedrijven aan eisen voldoen betreffende de inrichting, apparatuur, hygiëne,
etc.

• Exportverbod: het verbieden van de uitvoer van dieren en producten.
• Fokverbod: het verbieden van het bevruchten van dieren. Voor het eerst werd deze maatregel

toegepast bij de varkenspestuitbraak in 1997 op 2 juni 1997.
• Heffingen: het opleggen van heffingen aan houders of eigenaren van dieren.
• Herbevolkingsregeling: het aan regels binden van de herbevolking van de bedrijven. De regels

betreffen meestal het in acht nemen van een bepaalde hygiëne.
• Hygiënemaatregelen: het vaststellen van regels voor het schoonmaken en ontsmetten van

bedrijfsruimten, vervoermiddelen en voorwerpen bij de bedrijfsvoering, bij vervoer en in het kader
van de bestrijding van een dierziekte.

• Identificatie en registratiesysteem: systeem waarbij dieren door middel van een oormerk, tekening
of anderszins een uniek identificatie kenmerk krijgen en waarbij centraal allerlei gegevens worden
geregistreerd: geboortedatum, afkomst, vervoersgegevens, etc. De I&R systemen worden
uitgevoerd door de schappen: het Landbouwschap, het Produktschap Vee en Vlees en Eieren en
het Bedrijfschap voor de Handel in Vee.

• Keuring: het onderzoeken van vee, vlees en andere dierlijke producten. Vaak gebeurt het keuren
bij de bedrijven, slachterijen, uitsnijderijen, vleesverwerkingsbedrijven. Op basis van de uitslag van
een keuring kunnen maatregelen worden genomen.

• Markering van het `ingesloten gebied’. Het markeren van een gebied met borden, zodat iedere
belanghebbende/betrokkene kennis kan nemen van het vervoersverbod en dit verbod naleven.

• Opkoopregeling van bepaalde categorieën dieren: een regeling waarbij de dieren van de
eigenaar/houder worden gekocht en van het bedrijf worden afgevoerd om bijvoorbeeld te worden
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gedood en vernietigd. Een dergelijke regeling wordt bijvoorbeeld ingesteld om welzijnsproblemen
in, als gevolg van een vervoersverbod, overvolle stallen op te lossen. De opkoopregeling in het
kader van de uitbraak van varkenspest in 1997 werd mede gefinancierd door de EU op basis van
een marktordeningsmaatregel.

• Overnameregeling: het opkopen van bepaalde categorieën dieren door de staat. Een
overnameregeling wordt genomen voor de categorieën dieren die niet onder een opkoopregeling
vallen, bijvoorbeeld dieren op van besmetting met een dierziekte verdachte bedrijven.

• Routinescreening; regelmatig onderzoek door de dierenarts naar de gezondheidstoestand van de
dieren op een bedrijf.

• Ruiming besmette bedrijven: bij dit instrument worden alle dieren op een met een dierziekte
besmet bedrijf verwijderd, c.q. gedood en vernietigd. Ook kan er preventief worden geruimd. Bij
preventief ruimen is er alleen sprake van een verdenking of verwachting van besmetting van de te
ruimen bedrijven. Risicovolle bedrijven, buurt- en contactbedrijven van besmette bedrijven en van
bedrijven die vol zitten wegens het vervoersverbod, kunnen preventief geruimd worden.

• Screening: inspectie op aanwezigheid van dierziekten op een bedrijf of veehouderij. De inspectie
kan gebruik maken van klinisch, serologisch en microbiologisch onderzoek.

• Slachtregeling, waarbij aan het slachten van bepaalde categorieën dieren voorwaarden worden
verbonden, bijvoorbeeld het aanbrengen van een bepaald merk ter identificatie.

• Subsidieregelingen, onder andere aan de Gezondheidsdiensten voor dieren.
• Tracering: een onderzoek naar de contacten (dier, mens en andere contacten) van het ene bedrijf

met het andere.
• Verdachtverklaring: een door de kringdirecteur RVV ondertekende verklaring dat een bedrijf wordt

verdacht van besmetting met een dierziekte Bij een dergelijk bedrijf wordt vervolgens klinisch,
serologisch en microbiologisch onderzoek gedaan.

• Vergunningverlening: het binden van de uitoefening van een bedrijf of beroep of het verrichten van
bepaalde handeling aan een vergunning. Daarbij kunnen eisen worden gesteld aan de
vergunninghouder over de inrichting van het bedrijf, de deskundigheid van de uitvoerder, de
kwaliteit van de handeling, en het doel van de handeling b.v. bij het toepassen van biotechnologie
e.d.

• Vervoersverbod op het vervoeren van dieren en van dieren afkomstige producten of voorwerpen
binnen een bepaald `ingesloten’ gebied. Zo’n gebied bestaat vaak uit een beschermingsgebied en
een toezichtgebied. Het beschermingsgebied ligt binnen het toezichtsgebied. Daarnaast kan er ook
nog een extra bufferzone worden ingesteld, waar vervoer verboden of aan beperkingen onderhevig
is. Afhankelijk van de situatie kunnen voor bepaalde categorieën dieren, producten, of voorwerpen,
of voor bepaalde doeleinden, of binnen een bepaald gebied, ontheffingen op het vervoersverbod
worden verleend.

• Verzamelverbod: het sluiten of schorsen van verzamelplaatsen en varkensmarkten.
• Voorlichting; het geven van gerichter voorlichting aan betrokkenen over diverse aspecten

betreffende het houden van dieren.

7. De actoren

7.1 Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

7.1.1 Veeartsenijkundige Dienst, 1906-1978/Veterinaire Dienst, 1978-1995
De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is verantwoordelijk voor het rijksbeleid voor
gezondheid en welzijn van dieren.
De taken op het gebied van de dierziektenbestrijding waren vanaf 1906 opgedragen aan de
Veeartsenijkundige Dienst.
Vanaf 1925 werd de Veeartsenijkundige Dienst (VD) samengevoegd met de Veterinaire Inspectie van
het Staatstoezicht voor Volksgezondheid, die verantwoordelijk was voor het toezicht op de naleving
van de Vleeskeuringswet.63 In 1984 werden beide diensten weer gesplitst.
De ambtenaren van de gezamenlijke dienst hielden zowel toezicht in de functie directeur, inspecteur,
of opzichters van de Veeartsenijkundige Dienst, als in de functie van veterinair hoofdinspecteur,
inspecteur of controleurs van de Veterinaire Inspectie van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid.
De veterinaire inspectie was niet gericht op de gezondheid van dieren, maar op de gezondheid van
mensen.64

De werkzaamheden van de VD vonden plaats in districten. Deze districten waren in 1948:65
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Groningen en Drenthe,
Friesland,
Overijssel,
Gelderland,
Utrecht,
Noord-Holland,
Noordelijk Zuid-Holland,
Zuidelijk Zuid-Holland,
Zeeland en Westelijk Noord-Brabant,
Oostelijk Noord-Brabant,
Limburg.
Rond 1963 werd het district Groningen en Drenthe gesplitst in twee districten, het district Groningen
en het district Drenthe.66

Aan het hoofd van ieder district stond een inspecteur-districtshoofd. Ook na het samengaan met de
Veterinaire Inspectie bleef het apparaat georganiseerd in districten.

Na 1945 ging de VD ressorteren onder de nieuw opgerichte afdeling Veeartsenijkundige
Aangelegenheden.
Deze afdeling werd omschreven als `Dienst van ambtenaren behorende tot het Veeartsenijkundig
Staatstoezicht’, met als taken:
• de zorg voor de algemene gezondheidstoestand van de veestapel;
• de wering en bestrijding van besmettelijke veeziekten, genoemd in de Veewet;
• de wering en bestrijding van hondsdolheid bij honden en katten;
• de bestrijding van tuberculose onder het vee;
• runderhorzelbestrijding;
• keuring van voor uitvoer bestemd vee;
• keuring van voor uitvoer bestemd vlees;
• bewerking der veeartsenijkundige verslagen;
• betrekkingen aanknopen en onderhouden met Veeartsenijkundige diensten in het buitenland;
• Rijksseruminrichting;
• Staatsveeartsenijkundig onderzoekingsinstituut;
• uitvoering van de Wet op de uitoefening der veeartsenijkunst;
• uitvoering van de Pluimveewet.(tot ca. 1950);
• uitvoering van de Vogelziektenwet (vanaf ca. 1951);
• uitvoering Tuberculinewet (vanaf 1955);
• uitvoering Tulareamiewet.

Voor de keuring van voor uitvoer bestemd vee waren er de Rijkskeuringsdiensten van voor uitvoer
bestemd vee.67

In 1957 werd de afdeling Veeartsenijkundige aangelegenheden omgezet in de Veeartsenijkundige
Dienst. Deze viel onder de Directie van de Landbouw, vanaf 1963 directoraat-generaal voor de
Landbouw van het ministerie.68

De taak werd als volgt omschreven:
• het waken over en bevorderen van de gezondheidstoestand van de veestapel door toezicht op en

uitvoering van de wettelijke maatregelen tot wering en bestrijding en besmettelijke veeziekten
(Staatstoezicht);

• het verzamelen van gegevens omtrent de aanwezigheid van besmettelijke veeziekten;
• het vaststellen van de oorzaak en het onderzoek van de wijze waarop deze kunnen geweerd en

bestreden;
• het geven van voorlichting op diergeneeskundig gebied;
• uitvoering van de wetten zoals Vogelziektenwet (vanaf ca. 1951), Tuberculinewet (vanaf 1955),

Tulareamiewet, Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde;
• de wering en bestrijding van hondsdolheid bij honden en katten;
• de bestrijding van tuberculose onder het vee;
• runderhorzelbestrijding;
• keuring van voor uitvoer bestemd vee en vlees;
• afgeven van door landen van bestemming voorgeschreven gezondheidscertificaten;
• behandeling van alle niet genoemde diergeneeskundige aangelegenheden, nationaal en
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internationaal.
Onder de dienst ressorteerden het Staatsveeartsenijkundig Onderzoekingsinstituut te Amsterdam en
de Rijksseruminrichting te Rotterdam.

In de loop der tijd veranderde de formulering van het takenpakket van de Veeartsenijkundige Dienst.
In 1972 werden de veterinaire aangelegenheden in het kader van de EEG en op ander internationaal
terrein en taken op het gebied van het toezicht op (het gebruik van) diergeneesmiddelen omschreven
als taken van de dienst.69 Deze taken hadden zich in 1972 zo ontwikkeld dat zij een substantieel deel
uitmaakten van het takenpakket van de Veeartsenijkundige Dienst. In 1978 veranderde de naam van
Veeartsenijkundige Dienst in Veterinaire Dienst. Naast de dienst worden de `Veterinaire Inspecties’
genoemd als `dienst behorende bij het directoraat-generaal voor landbouw en voedselvoorziening’.70

In 1984 werden de Veeartsenijkundige Dienst en de Veterinaire Inspectie van de Volksgezondheid
gesplitst. Deze splitsing was mede een gevolg van de reorganisatie van de keuringsdiensten. De
gemeentelijke keuringsdiensten werden opgeheven en een nieuwe Rijksdienst voor keuring van Vee
en Vlees werd opgericht. Deze nieuwe rijksdienst werd geplaatst onder de verantwoordelijkheid van
de minister van Landbouw. Het doel van de reorganisatie was het bereiken van een grotere
doelmatigheid, het bereiken van een besparing van ca. 25 miljoen gulden en een verhoging van de
kwaliteit en uniformiteit van de keuringen.71

De Veeartsenijkundige Dienst, vanaf dat moment Veterinaire dienst genoemd, van het ministerie van
Landbouw werd een beleids- en uitvoerende directie van het ministerie en viel onder het directoraat-
generaal landbouw en voedselvoorziening.
De doelstelling van deze dienst werd als volgt omschreven:
`Het zorgdragen voor een verantwoord gebruik van het dier, gezien vanuit het oogpunt van het
welzijn, zowel vanuit de mens als van het dier:
• het beschermen van de menselijke gezondheid bij de omgang met of het gebruik van dieren,
• het zorgdragen voor de algemene gezondheidstoestand en het welzijn van dieren,
• het verstrekken van optimale garanties ten aanzien van de gezondheid, de kwaliteit en de

herkomst van dieren en dierlijke producten bestemd voor de export.’72

De dienst werd verdeeld in hoofdafdelingen, elk geleid door een veterinair inspecteur-dierenarts.
De hoofdafdelingen en hun taken waren:
Hoofdafdeling keuringen met als taken: wering van dierziekten bij import en doorvoer en het
verstrekken van veterinaire garanties bij de uitvoer van dieren en dierlijke producten (in- en
exportkeuring en certificering).
Hoofdafdeling Gezondheidszorg voor Landbouwhuisdieren met de afdelingen
Dierziektenbestrijding, Preventieve Gezondheidszorg en Veterinaire Epidemiologie en met als taken:
de politionele dierziektenbestrijding, met ondersteuning van personeel van de RVV, toezicht op de
gezondheidszorg in het kader van de preventie en bestrijding van dierziekten, inclusief zoönosen.
Hoofdafdeling Welzijn dieren en gezondheidszorg gezelschapsdieren en Beroepsuitoefening,
met de afdelingen Welzijn Landbouwhuisdieren; Welzijn, Gezondheidszorg Gezelschapsdieren en
proefdieren en Uitoefening Diergeneeskunde; met als taken: het bevorderen van en toezicht houden
op het welzijn van dieren, al of niet bedrijfsmatig gehouden, die worden vervoerd, geslacht of gedood,
op een markt gebracht, deelnemen aan een wedstrijd, en aan wie ingrepen worden verricht. Verder
behartigde deze afdeling de aangelegenheden betreffende de gezondheidszorg voor
gezelschapsdieren en hield het toezicht op de uitoefening van de diergeneeskunst, het bevorderen
van diergeneeskundig onderzoek en onderwijs en de ontwikkelingssamenwerking op veterinair
gebied.
Hoofdafdeling Diergeneesmiddelen, met als taken: zorg voor een voldoende beschikbaarheid van
deugdelijke geneesmiddelen, registratie van diergeneesmiddelen, controle op productie, import en
handel van en in diergeneesmiddelen. Verder was de afdeling belast met zaken betreffende de
contaminatie van de vee- en pluimveestapel met schadelijke stoffen vanuit het milieu.73

Daarnaast was er nog een stafafdeling Internationale Veterinaire Aangelegenheden en een
stafafdeling Algemene Zaken.
Na 1985 werden een aantal uitvoerende taken van de VD door de RVV overgenomen. Deze waren de
pluimveevleeskeuring, toezicht op de in- en uitvoer van levende dieren en hun producten en de
dierziektenbestrijding.74

De Veterinaire Dienst had verder nog taken op het gebied van de veterinaire aangelegenheden in het
kader van Europese Unie en andere internationale organisaties zoals het Office International des
Epizooties (OIE) en op het gebied van de voorlichting.
Vanaf 1987 werd de Veterinaire dienst gerangschikt onder het directoraat-generaal Landelijke
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Gebieden en Kwaliteitszorg, waar de RVV al onder viel.

Als gevolg van een herschikking van het ministerie van CRM in 1982 werd de verantwoordelijkheid
voor het welzijn van dieren, met name de dierenbescherming, overgedragen aan het ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Directie Milieu, Kwaliteit en Gezondheid
In 1994 werd het departement van Landbouw gereorganiseerd. De Veterinaire Dienst werd
opgeheven en de taken van de VD werden (voor een deel) overgenomen door de nieuw opgerichte
Directie Milieu, Kwaliteit en Gezondheid. Deze directie kreeg een breder takenpakket dan alleen
gezondheid en welzijn van dieren.
De Directie Milieu, Kwaliteit en Gezondheid was verantwoordelijk voor de ontwikkeling en vormgeving
van beleid op het gebied van:
• gezondheid van dier en plant mede in relatie tot de mens,
• dierlijk welzijn,
• milieu,
• kwaliteit m.b.t. agrarische productieketens,
• voedingsmiddelen van plantaardige en dierlijke oorsprong,
• ethische aspecten van agrarische productie (o.a. biotechnologie).

De taken omvatten de beleidsontwikkeling en -uitvoering betreffende:
• de vrijwaring van ziekten bij dieren,
• risicobeheersing van geneesmiddelen en andere mogelijk voor de gezondheid van dier en mens

gevaarlijke hulpstoffen,
• bevordering en bescherming van de gezondheid en het welzijn van dieren,
• de bescherming van het milieu bij de productie van plantaardige en dierlijke producten.

Wat betreft de diergezondheid deelde de directie de verantwoordelijkheid met de Chief Veterinary
Officer (CVO).

7.1.2 Chief Veterinary Officer
Al snel na de reorganisatie van 1994 bleek dat een aantal bevoegdheden van de directeur van de
Veterinaire Dienst in de nieuwe organisatie van het ministerie niet tot hun recht zouden komen. Het
ging daarbij om bevoegdheden voor optreden in internationale fora en voor bevoegdheden op het
gebied van de politionele dierziektenbestrijding. Daartoe werd de functie van Chief Veterinary Officer
(CVO) ingesteld.
De CVO was de eerstverantwoordelijke ambtenaar voor de veterinaire aansturing van de
dierziektenbestrijding.75

Waar in de Veewet sprake is van bevoegdheden die worden toegekend aan de directeur van de
Veterinaire Dienst, werd vanaf 1994 de CVO gelezen.
De CVO vertegenwoordigde Nederland in het buitenland. Hij speelde een belangrijke rol bij de
totstandkoming van internationale afspraken, binnen EU-verband, bij de FAO, bij de OIE en bij
bilaterale overeenkomsten met derde landen.
Hij had zitting in het Permanent Veterinair Comité van de EU en hij was de Nederlandse
vertegenwoordiger bij het OIE.76

7.1.3 Directie Veterinaire, Voedings- en Milieuaangelegenheden
In 1998 werd de directie MKG tot de directie Veterinaire, Voedings- en Milieuaangelegenheden
omgevormd. Het beleid betreffende welzijn van dieren werd de verantwoordelijkheid van de directie
Landbouw. Met deze reorganisatie werden de CVO-taken geïntegreerd in de directie VVM. De
reorganisatie beoogde een betere organisatie van de veterinaire taken van het ministerie binnen een
beleidsdirectie.77

7.1.4 Directie Veehouderij en Zuivel en directie Landbouw
Taken op het gebied van de fokkerij en op het gebied van de veehouderij vielen onder de Afdeling
Veeteeltaangelegenheden, later directie Veehouderij en Zuivel. Deze taken omvatten:78

- Voorlichting op het gebied van veeteelt en pluimveeteelt;
- Bevordering van een goede veefokkerij en veevoeding door voorlichting, onderwijs, subsidiëring

en wettelijke voorschriften;
- Bevordering van onderzoek op het gebied van fokkerij en voeding, van de uitvoer van vee en
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veeteeltproducten door kwaliteitseisen en door het onderhouden van internationale betrekkingen.
Een deel van deze taken, met name de bevordering van een goede fokkerij, wordt in dit rapport
gerekend onder het beleidsterrein gezondheid en welzijn van dieren.
Deze afdeling werd rond 1970 omgezet in de directie Verwerking, Afzet en Agrarische produktie.79

Later werd de naam Veehouderij en Zuivel weer gebruikt.
Na 1994, na de reorganisatie van het ministerie van LNV hield de directie Landbouw een afdeling
Bedrijf, diergezondheid en welzijn. Deze afdeling houdt zich bezig met diergezondheid en
dierenwelzijn in de primaire sector in relatie tot bedrijfsvoering, negatieve veterinaire aspecten.80

7.1.5 Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees
De RVV werd op 19 september 1983 ingesteld in het kader van de reorganisatie van het Nederlandse
veterinaire overheidsapparaat. De RVV voert taken uit op het gebied van de bescherming van de
volksgezondheid en taken op het gebied van diergezondheid en - welzijn. Daarmee werkt de RVV
zowel op beleidsterreinen onder de verantwoordelijkheid van de minister van Volksgezondheid (VWS)
als de minister van LNV.
Vanaf de oprichting heeft de RVV een aantal malen een reorganisatie ondergaan.
De RVV heeft als kerntaak garantie te geven dat bij productie en afzet van dieren, levensmiddelen en
andere producten van agrarische oorsprong, is voldaan aan de eisen die van belang zijn voor de
gezondheid van mens en dier en het welzijn der dieren. De taken van de RVV vloeien voort uit een
reeks van Europese richtlijnen en beschikkingen en nationale wetten en daarop gebaseerde
uitvoeringsbesluiten van de overheid en van product- en bedrijfschappen.81

De taken van de RVV zijn:
• bestrijding van aangifteplichtige dierziekten;
• de keuring van levende dieren in verband met de in- en uitvoer;
• de keuring van slachtdieren en van vlees;
• de keuring van dierlijke producten voor de uitvoer;
• de keuring van vlees en vleesproducten bij invoer;
• de keuring van vis en visproducten;
• de certificering van dieren, vlees, vleesproducten en andere producten van dierlijke oorsprong voor

de uitvoer;
• de controle op de afvoer ter destructie van kadavers en afgekeurd dierlijk materiaal;
• de repressieve keuring in uitsnijderijen en separeerbedrijven;
• de repressieve keuring van op voor export erkende kokswaren- en vleesproductenfabrieken en

voorverpakkingsinrichtingen;
• de bemonstering in het kader van het opsporen van residuen;
• de afgifte van erkenningen en het toezicht op het voldoen van bedrijven aan gestelde eisen.
Deze taken worden uitgevoerd in opdracht van de Veterinaire Dienst, nu directie VVM en van de
Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken (Inspectie V&W) van het ministerie
van Volksgezondheid.
Tevens voert de RVV taken uit met betrekking tot de voorkoming en bestrijding van dierziekten
(inclusief zoönosen) en het welzijn van dieren.82 Zo ontwikkelt de RVV programma's om Nederland vrij
te houden van dierziekten en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de politionele
dierziektenbestrijding. Regionale dierziektenbestrijdingsteams staan de betreffende afdeling daarin bij.

De RVV was georganiseerd in kringen: directies per regio. Er waren 12 kringen, in 1993 werd het
aantal kringen gereduceerd tot negen.83 Aan het hoofd van elke kring staat een ambtenaar die de
bevoegdheid van inspecteur-districtshoofd van de Veterinaire Dienst heeft. Elke kring beschikt over
een administratief apparaat en een laboratorium. Op centraal niveau zijn er op elk werkgebied
specialisten werkzaam. Een Centraal Laboratorium is gevestigd in Wageningen.
De laboratoria in de kringen en het centraal laboratorium ondersteunen het keuringsproces door het
uitvoeren van onderzoeken en screeningsonderzoeken in het kader van de nationale programma’s.
Bij de RVV werken dierenartsen en keurmeesters.

De RVV wordt in belangrijke mate bekostigd door de ondernemers in wier onderneming de RVV taken
verricht. Zij betalen ingevolge de wettelijke voorschriften een in beginsel kostendekkend tarief.

7.2 Onderzoeksinstituten van het ministerie van LNV
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7.2.1 Staatsveeartsenijkundig Onderzoekingsinstituut
Dit instituut had als taak: de bestudering van het mond- en klauwzeervraagstuk en andere virusziekten
en het bereiden van vaccins tegen deze ziekten.84 Het Virusbereidingsinstituut Rotterdam maakte deel
uit van het onderzoeksinstituut.
Rijksseruminrichting te Rotterdam
Dit instituut, opgericht in 1904, had als taak: de bestudering van bacteriologische en parasitaire
dierziekten ten behoeve van de landbouw en de volksgezondheid en het bereiden van sera, vaccins,
en biologische diagnostica ter bestrijding en voorkoming van dierziekten.85 In 1963 veranderde de
taak in: de bestudering van economisch belangrijke dierziekten ten behoeve van de landbouw en
volksgezondheid en het bereiden van sera, vaccins, en biologische diagnostica ter bestrijding en
voorkoming van dierziekten.86

Centraal Diergeneeskundig Instituut
Na 1958 werden beide instituten, het Staatsveeartsenijkundig Onderzoekingsinstituut en het
Rijksseruminstituut bij elkaar gevoegd in een Centraal Diergeneeskundig Instituut (CDI), afdelingen
Amsterdam en Rotterdam. Dit instituut was ondergebracht bij de Stichting voor Diergeneeskundig
Onderzoek te Den Haag. De stichting maakte deel uit van de Nationale Raad voor Landbouwkundig
Onderzoek TNO.87 De stichting ressorteerde onder de Veeartsenijkundige Dienst van het ministerie
van Landbouw.
In 1962 bezat het instituut een proefboerderij, de proefboerderij Houdringe in De Bilt.88

Het CDI had als doelstelling: het bevorderen en bewaken van de gezondheidstoestand van
landbouwhuisdieren ten behoeve van een rendabele, maatschappelijk verantwoorde veehouderij en
de hiermee verband houdende bewaking van de volksgezondheid en de ondersteuning van het
overheidsbeleid.
De taken van het instituut waren:
- Onderzoek naar
• oorzaak, preventie, herkenning, wering en bestrijding van dierziekten,
• ontwikkeling van diagnostische technieken, diagnostica, sera en vaccins,
• milieuproblemen (milieutechnologie);
- Onderzoek ten behoeve van exportcertificering en import;
- Diagnostiek en beleid bij bestrijding en wering van zogenoemde veewetziekten en zoönosen;
- Productie van diagnostica en vaccins voor landhuisdieren en vissen;
- Diergeneesmiddelenregistratie en dossierbeoordeling; onderzoek en partijkeuringen.89

Het CDI begeleidde de regionale Gezondheidsdiensten voor Dieren en de Gezondheidsdienst voor
Pluimvee.
In de jaren zeventig had het CDI op verschillende plaatsen vestigingen: in Rotterdam, in Lelystad
(laboratorium voor parasitologie en de afdeling Virologie van het instituut), in Doorn (laboratorium voor
het pluimveeonderzoek), in de Bilt (toeleveringsbedrijf van proefdieren). Het hoofdkantoor verhuisde
van Den Haag naar Lelystad.90

Het CDI verrichtte een groot deel van deze taken in opdracht van het ministerie ten behoeve van de
uitvoering van de Veewet, de Diergeneesmiddelenwet, etc. Het CDI maakt sinds 1989 onderdeel uit
van de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO).

7.2.2 Dienst Landbouwkundig Onderzoek
Deze dienst heeft als taak:
Het verrichten van onderzoek op die gebieden die voor het beleidsterrein van het departement van
belang zijn, zoals strategisch, fundamenteel en toepassingsgericht landbouwkundig onderzoek door
middel van het opstellen en uitvoeren van onderzoeksprogramma’s, het uitvoeren van
onderzoeksopdrachten en het verrichten van contractonderzoek waarbij expertiseontwikkeling een
essentieel onderdeel is van de DLO-werkzaamheden.
Voor de uitvoering van deze taak beschikt de dienst over verschillende instituten, waaronder voor het
beleidsterrein gezondheid en welzijn van dieren de onderstaande instituten.

IVO-DLO
De doelstelling van de Stichting Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek `Schoonoord’, luidde: Het
bevorderen van economisch en maatschappelijk verantwoorde veehouderij-methoden door het
verrichten van onderzoek op het gebied van dierlijke productie en producten (exclusief pluimvee,
pluimveeproducten en melkproducten).
Tot zijn taken rekende het instituut:
- Onderzoek naar:
• slachtkwaliteit en -technologie en vleesverwerking,
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• de zoötechnische fokkerij- en voortplantingsmethoden, onder andere met behulp van dierlijke
biotechnologie,

• houderijsystemen in relatie tot welzijn van dieren, producten en productkwaliteit;
- Ondersteuning van het overheidsbeleid door uitvoering van deze taken.91

 
COVP-DLO
Centrum voor Onderzoek en Voorlichting voor de Pluimveehouderij `Het Spelderholt’, voorheen
Stichting Instituut voor de Pluimveeteelt (1960), voorheen Rijksinstituut voor Pluimveeteelt,
had als doelstelling het uitvoeren van onderzoek gericht op een doelmatige en maatschappelijk
verantwoorde productie en productverwerking in de bedrijfssectoren pluimvee, konijnen en pelsdieren.
Tot zijn taken rekende het instituut:
- Onderzoek naar:
• fokkerij en voortplanting bij pluimvee, konijnen en pelsdieren,
• pluimveevoeding,
• productkwaliteit van dierlijke be- en verwerkte producten,
• verwerkingstechnologie ten behoeve van eieren en vlees,
• huisvesting, welzijn en verzorging;
Het onderzoek is zowel strategisch en toepassingsgericht als op de praktijk gericht voor pluimvee-,
konijnen- en pelsdierhouderij.
- Een bijdrage leveren aan de kennisoverdracht aan de primaire producenten en de handel en

industrie op het gebied van de be- en verwerking van producten;
- Ondersteuning van het overheidsbeleid op het terrein van kwaliteitsbeoordeling en keuringen,

mede door uitvoering van bovenstaande taken.92

IVVO-DLO
Stichting onderzoek voor Veevoedingsonderzoek `Hoorn’, het latere DLO-instituut voor
Veevoedingsonderzoek had als doelstelling: Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek op het
gebied van voeding van landbouwhuisdieren (exclusief pluimvee) om tot een optimale samenstelling
van het rantsoen en een efficiënte benutting van het voer, een goede gezondheid en welzijn van het
dier en optimale productkwaliteit te komen.
Taken waren:
Onderzoek naar:
- optimale benutting van het ruwvoer;
- voederwaardering van ruwvoer en krachtvoeders op basis van eiwit-, energie- en

mineralenhuishouding in het dier; bepaling van de behoefte aan en benutting van nutriënten;
ontwikkeling van adequate analysemethoden hiervoor;

- kwaliteitsverbetering van veevoeder door toepassing van enzymtechnologie, optimale
samenstelling van mengvoeders in relatie tot kostprijs, productkwaliteit en milieuproblematiek;

- relatie tussen voeding, gezondheid en welzijn van het dier;
- relatie tussen veevoeding en milieuproblematiek (onder andere residuen).
ID-DLO
In de 1993 fuseerde het CDI met het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek in Zeist
 (IVO-DLO), het Instituut voor Veevoedingsonderzoek in Lelystad (IVVO-DLO) en het Centrum voor
Onderzoek en Voorlichting voor de Pluimveehouderij in Beekbergen (COVP-DLO) tot het Instituut voor
Dierhouderij en Diergezondheid (ID-DLO).93

Het ID-DLO voert voor het ministerie van Landbouw een aantal taken uit in het kader van de Veewet,
de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, EU-richtlijnen en het Nationaal Plan Zoönosen
Nederland.94 Deze taken betreffen onder andere diagnostiek, advisering, productie van sera en
vaccins. Het instituut verstrekt wetenschappelijke adviezen aan het ministerie van LNV en de
Europese gemeenschap, assisteert de Stichting Gezondheidszorg voor dieren en de daaronder
ressorterende regionale Gezondheidsdiensten voor dieren en fungeert als referentielaboratorium. Het
instituut voert taken uit op het gebied van de productie van vaccins en diagnostisch onderzoek, die
voorheen werden uitgevoerd door het Staatsveeartsenijkundig Onderzoekingsinstituut, e.d. Het gaat
om de productie van vaccins e.d. die niet door het bedrijfsleven worden geleverd. Ook wordt er
diagnostisch onderzoek verricht in het kader van de dierziektenbestrijding, waaronder de politionele
dierziektebestrijding. Ook verricht het instituut onderzoek betreffende het welzijn van dieren. Dat
betreft o.m. onderzoek naar huisvesting, naar gedrag, naar verzorging.
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7.3 Minister belast met de Volksgezondheid
In het kader van de personele unie van het Veterinaire inspectie van het Staatstoezicht op de
Volksgezondheid met de Veterinaire Dienst van LNV was de minister belast met de Volksgezondheid
verantwoordelijk voor de uitoefening van diergeneeskunst en het toezicht op de diergeneesmiddelen,
sera en entstoffen. Omstreeks 1984 werd deze verantwoordelijkheid overgeheveld naar het ministerie
van Landbouw.

7.4 Minister van Cultuur, Rekreatie en Maatschappelijk Werk
Tot 1982 waren dit ministerie en zijn voorgangers verantwoordelijk voor de bescherming van dieren.
Met de omvorming van het ministerie van CRM naar het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur (WVC) werd de verantwoordelijkheid voor de dierenbescherming bij de minister van
Landbouw en Visserij ondergebracht. De verantwoordelijkheid echter voor de bescherming van
proefdieren zoals die in de Wet op de dierproeven gestalte kreeg, bleef een taak van het nieuw
gevormde ministerie van WVC en zijn rechtsopvolger het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (VWS).

7.5 Staatstoezicht op de Volksgezondheid, Veterinaire Inspectie
Het toezicht op de naleving van de Wet op de dierproeven wordt uitgevoerd door de Inspectie
Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire aangelegenheden, voorheen de Veterinaire
Inspectie. van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid. In samenhang met dit toezicht draagt de
inspectie bij aan de technische en wetenschappelijke beleidsvoorbereiding ten aanzien van
dierproeven. De inspectie maakt deel uit van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(VWS).

7.6 Publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties (PBO’s)
De pbo’s spelen een belangrijke rol op het beleidsterrein. Naast hun autonome taken, voeren zij taken
uit `in opdracht’ van de minister: de zogenoemde taken in medebewind. Deze taken worden vaak
wettelijk geregeld: de minister kan de medewerking van een bedrijfslichaam vorderen. De
bedrijfslichamen voeren ook autonome taken uit op het beleidsterrein gezondheid en welzijn van
dieren. Ook zorgen zij voor de georganiseerde diergezondheidszorg. Het betreft de volgende pbo’s:
• Bedrijfschap voor de Handel in Vee
• Bedrijfschap Pluimveehandel en Industrie
• Produktschap voor Vee en Vlees
• Produktschap voor Pluimvee en Eieren
• Produktschap voor Veevoeder
• Landbouwschap
• Produktschap voor Vis en Visprodukten
Het produktschap voor Vee en Vlees en het produktschap voor Pluimvee en Eieren vormen sinds
1997 het produktschap voor Vee, Vlees en Eieren
De handelingen van deze pbo’s worden deels beschreven in E.A.T.M. Schreuder, Sociaal-
Economische Raad. Rapport institutioneel onderzoek naar de handelingen van de Sociaal-
Economische Raad, 1950-1998. PIVOT-rapport nr. 58, Den Haag 1998 en in een nog te verrichten
institutioneel onderzoek naar de handelingen van de pbo’s.
In dit rapport staan handelingen van de pbo’s op het beleidsterrein gezondheid en welzijn van dieren
beschreven.

7.7 Stichting Gezondheidszorg voor Dieren
De Stichting Gezondheidzorg voor dieren met de daaronder ressorterende Gezondheidsdiensten voor
dieren en de Gezondheidsdienst voor Pluimvee spelen een belangrijke rol in de diergezondheidszorg.
Zoals hiervoor beschreven vonden de Gezondheidsdiensten voor dieren vonden hun oorsprong in de
bestrijding van de tuberculose. In 1945 werden houders van runderen verplicht zich aan te sluiten bij
een op te richten Gezondheidsdienst voor dieren en hun vee op tuberculose te laten onderzoeken.95

Ook werden de te nemen maatregelen voor behandeling vastgelegd en de verdeling van de kosten.
Na intrekking van de Wet bestrijding tuberculose in 1964 werd de verdere bestrijding van de
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tuberculose overgelaten aan het georganiseerde bedrijfsleven, het Landbouwschap en de daaronder
ressorterende Gezondheidsdiensten voor dieren. De gezondheidsdiensten kregen ook andere taken,
dan alleen de bestrijding van tuberculose:
• de georganiseerde bestrijding van bepaalde dierziekten, het technisch toezicht op de uitvoering

van KI bij landbouwhuisdieren en de identificatie en registratie van runderen,
• de uitvoering van het veterinair-diagnostisch laboratoriumonderzoek ten behoeve van de

praktiserende dierenartsen en veehouders,
• het bijstand verlenen aan de practici, resp. veehouders bij specifieke bedrijfsproblemen, waarvoor

de gezondheidsdiensten beschikken over gespecialiseerde dierenartsen,
• het verrichten van praktijkonderzoek.96

De Stichting Gezondheidszorg voor Dieren is een overkoepelend orgaan van de Provinciale
Gezondheidsdiensten en de landelijke Gezondheidsdienst voor Pluimvee. In het bestuur zijn het
ministerie, het Landbouwschap, het Produktschap voor Vee en Vlees, het Produktschap voor
Pluimvee en Eieren, het Bedrijfschap voor de Handel in Vee vertegenwoordigd. Veehouders kunnen
zich op vrijwillige basis aansluiten bij een Gezondheidsdienst. Tegen betaling van een jaarlijkse
bijdrage krijgen de veehouders een veterinair begeleidingsprogramma, waarbij, naast het eigen
personeel van de Gezondheidsdiensten, ook praktiserende dierenartsen worden ingeschakeld. Met de
dierenartsen worden samenwerkingsovereenkomsten afgesloten, waarbij de dierenartsen zich
verplichten tot het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden.97

Ook voeren de Gezondheidsdiensten, op last van de Stichting, maatregelen van de productschappen
uit ter preventie van besmettelijke dierziekten.
De Gezondheidsdiensten werden in 1974 voor de helft door de rijksoverheid bekostigd, de andere
helft werd betaald door het bedrijfsleven.98

7.8 Raad van Veterinaire Aangelegenheden
Deze Raad werd ingesteld bij beschikking van 16 juni 1969 ter bundeling van het overleg met het
bedrijfsleven over vraagstukken betreffende het nationale en internationale beleid op veterinair
gebied. De Raad werd in 1992 opgevolgd door de Raad voor dierenaangelegenheden.

7.9 Raad voor dierenaangelegenheden
De Raad voor dierenaangelegenheden is ingesteld bij de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
1992 en kwam in de plaats van de Raad van Veterinaire Aangelegenheden.
De Raad is een advies- en overlegorgaan op het gebied van de gezondheid en welzijn van dieren.
Daaronder zijn ook biotechnologische toepassingen bij dieren begrepen. Tot 1 januari 1997 moest de
Raad in de gelegenheid worden gesteld advies uit te brengen over ieder ontwerp van een amvb op
grond van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Met het van kracht worden van de
Herzieningswet Adviesstelsels is per 1 januari 1997 de adviestaak komen te vervallen en is de Raad
alleen nog een overlegorgaan. Overigens werden ook na 1 januari 1997 door de minister van LNV
zaken op het beleidsterrein aan de Raad voorgelegd `voor overleg’. De Raad gaf vervolgens zijn
mening over de voorgelegde vraagstukken en regelgeving.
De Raad is een niet-ambtelijke overlegorgaan. De Raad formuleerde in 1994 zijn missie als volgt: `De
Raad is een overleg- en adviesorgaan dat de betrokken Ministers adviseert over het beleid op het
gebied van de gezondheid, het welzijn en de biotechnologie bij dieren. Tevens overleggen de
betrokken groeperingen in de Raad over oplossingen voor gerezen problemen. De Raad streeft naar
breed gedragen standpunten. Bij de vaststelling van zijn standpunten maakt de Raad een afweging
tussen alle relevante aspecten. Naast de gezondheid en het welzijn van dieren behoren hiertoe in
ieder geval ook ethische en economische aspecten. Waar relevant kunnen ook andere aspecten,
zoals milieu- en kwaliteitsaspecten en sociale en culturele factoren, bij de afweging worden
betrokken.’99

De leden van de Raad worden benoemd door de minister van LNV op voordracht van verschillende
organisaties: Landbouwschap (tot diens opheffing), Produktschap voor Vee en Vlees en Eieren en
diens voorgangers, Bedrijfschap voor de Handel in Vee en het Bedrijfschap voor de Pluimveehandel-
en industrie gezamenlijk, Stichting Gezondheidszorg voor dieren, Nederlandse Vereniging tot
Bescherming van Dieren, Consumentenbond en Konsumenten Kontakt gezamenlijk, Faculteit der
Diergeneeskunde van de Rijksuniversiteit van Utrecht en de Landbouwuniversiteit gezamenlijk,
Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor diergeneeskunde, organisaties werkzaam op het gebied
van de gezondheid en het welzijn van gezelschapsdieren gezamenlijk, patiëntenorganisaties
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gezamenlijk, een deskundige op het gebied van de ethiek. De ministers van WVC en van LNV kunnen
ieder vertegenwoordigers in de Raad aanwijzen die optreden als adviserend lid.
De Raad heeft drie afdelingen: de afdeling Gezondheidsvraagstukken, de afdeling
Welzijnsvraagstukken en de afdeling Biotechnologische vraagstukken. In elke afdeling nemen ook
vertegenwoordigers van andere organisaties dan raadsleden deel aan de werkzaamheden. Deze
vertegenwoordigers worden geacht specifieke deskundigheid in te brengen. De afdelingen bereiden
de adviezen van de Raad aan de minister voor.
Internationaal neemt de Raad deel aan een informeel Europees samenwerkingsverband van door de
overheid ingestelde adviesorganen op het gebied van gezondheid en welzijn van dieren.100

7.10 Veterinair Tuchtcollege en Beroepscollege
Het Veterinair Tuchtcollege werd op 5 oktober 1992 geïnstalleerd door de toenmalige staatssecretaris
van LNV. Het tuchtcollege is een onafhankelijk college, ingesteld in het kader van het veterinair
tuchtrecht. Vanaf 1 oktober 1992 werd het mogelijk dierenartsen, dierverloskundigen, castreurs en
para-veterinairen aan te klagen als zij tekort schoten in de gezondheidszorg voor een of meer dieren,
dan wel indien zij door hun handelwijze de gezondheidszorg voor dieren ernstig in gevaar brachten.
.De zitting en de uitspraak van het college zijn openbaar. Het college kan een aangeklaagde
waarschuwen, berispen, een geldboete opleggen, schorsen tot maximaal een jaar of diens
bevoegdheid geheel of gedeeltelijk intrekken. Als bijkomende maatregel bij een boete, schorsing of
ontzegging kan worden bepaald dat de aangeklaagde de door hem veroorzaakte schade moet
vergoeden.

Op een uitspraak van het college kan beroep worden aangetekend bij het Veterinair
Beroepscollege.101

7.11 Commissie van Advies voor de Dierproeven
Deze Commissie werd ingesteld bij de Wet op de dierproeven en dient de minister van
Volksgezondheid van advies over het gebruik van dierproeven. In 1997 trad de Herzieningswet
wijziging adviestelsels in werking en kwam de wettelijke adviestaak van de Commissie van advies te
vervallen. De commissie werd omgezet in de Centrale Commissie Dierproeven. De Centrale
commissie fungeert tevens als beroepsinstantie voor vergunninghouders ingeval van een negatief
advies van een dierexperimentencommissie over een voorgenomen dierproef.

7.12 Platform alternatieven voor dierproeven
Dit platform is een samenwerkingsverband van de overheid, particuliere ondernemingen en
dierenbeschermingsorganisaties, dat zich bezighoudt met het stimuleren en coördineren van de
ontwikkeling van alternatieven voor dierproeven. Het platform adviseert de overheid en andere
particuliere subsidiegevers over het verlenen van subsidies voor onderzoek naar alternatieven.102

Het Platform wordt ondersteund door het Nationaal Centrum alternatieven voor Dierproeven (NCA).
Het Platform en de Universiteit Utrecht financieren ieder het NCA. Het NCA voert onder meer
inventarisaties uit van lopend onderzoek en van het gebruik van dierproeven om het beleid van het
Platform te helpen bepalen. Ook draagt het NCA zorg voor de verspreiding, implementatie en
verspreiding van de resultaten van de gesubsidieerde onderzoeken.103

7.13 Burgemeester van een gemeente
Ook de burgemeester van een gemeente heeft een taak bij de bestrijding van besmettelijke
dierziekten. Met name als het gaat om gevallen van hondsdolheid kan de burgemeester maatregelen
bevelen om de verspreiding van de ziekte tegen te gaan. Ook heeft de burgemeester de
bevoegdheden ten aanzien van het vervoer van verdachte dieren en voorwerpen binnen zijn
gemeente. Voorts dient hij bij het uitbreken van een dierziekte voorlopige maatregelen te nemen.
Deze handelingen van de burgermeester hebben hun grondslag in de Veewet. Deze handelingen zijn
niet opgenomen in dit RIO, omdat in dit rapport alleen de handelingen van de rijksoverheid staan
beschreven.
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7.14 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren
Deze particuliere vereniging is een van de oudste en in ieder geval de grootste organisatie tot
bescherming van dieren. In 1864 werd de ‘s-Gravenhaagse Vereniging tot bescherming van dieren
opgericht, die in 1877 werd omgevormd tot de Nederlandsche Vereniging tot bescherming van dieren.
De vereniging behartigt de belangen van gezelschapsdieren, recreatiedieren, landbouwhuisdieren en
in het wild levende dieren.
De vereniging heeft vanouds toezicht uitgeoefend op de naleving van de wet en regelgeving op het
gebied van de dierenbescherming en het dierenwelzijn. Eerst met behulp van een in dienst van de
vereniging opererende veldwachter, nu met behulp van inspecteur, in dienst bij de Stichting Landelijke
Inspectie Dierenbescherming, een stichting van de vereniging. Deze inspecteurs werken samen met
het ministerie van Landbouw en de AID.104

Op initiatief van de Vereniging en van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor
Diergeneeskunde werd de Commissie Gezondheid en Welzijn Gezelschapsdieren opgericht. In de
commissie hebben ook medewerkers van het departement van LNV zitting. De commissie adviseert
de overheid over de gezondheid en welzijn van gezelschapsdieren, ondersteunt
voorlichtingsactiviteiten van particuliere organisaties en inventariseert knelpunten op haar
werkterrein.105

7.15 Overige actoren
Bij dit beleidsterrein zijn nog vele actoren betrokken. Dat betreft voornamelijk particuliere organisaties,
waarvan de Nederlandse Vereniging voor de Dierenbescherming, hierboven besproken, een van de
belangrijkste op dit beleidsterrein is. Van deze actoren zijn geen of incidenteel handelingen
opgenomen in dit institutioneel onderzoek.
Hieronder volgt een niet volledige opsomming van actoren, waarvan geen of incidenteel handelingen
zijn opgenomen:
• Bond ter Bescherming van Honden, met inspectiedienst
• Commissie Welzijn Varkens op Praktijkbedrijven, commissie van overheid, dierenbescherming en

agrarisch bedrijfsleven
• Faculteit der diergeneeskunde van de Rijksuniversiteit Utrecht
• Gezondheidsraad (Antibioticawet)
• Instituut voor Mechanisatie Arbeid en Gebouwen.
• Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde
• Landbouwraad (Antibioticawet)
• Landbouwuniversiteit te Wageningen
• Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek (NRLO)
• Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders
• Nederlandse Vereniging voor Proefdierkunde
• Particuliere K.I. organisaties
• Platform Gezelschapsdieren
• Sofiavereniging met inspectiedienst
• Stichting Nationaal Onderzoek Dierentuinen
• Stichting Ontwikkelings- en saneringsfonds voor de Landbouw
• Stichting Registratie Gezelschapsdieren Nederland
• Stichting tot Uitvoering van Landbouwmaatregelen 1974 (zie Regeling identificatie en registratie

varkens 1979)
• Stichting voor Gezelschapsdieren
• Stuurgroep Diergezondheid
• Tijdelijke Commissie van advies ethiek en biotechnologie bij dieren, ingesteld bij regeling van 21

april 1989
• Vereniging voor Fokkerij-instellingen van Varkens
• Voorlopige commissie ethische toetsing genetische modificatie van dieren (ingesteld bij de

Regeling van 26 maart 1992)
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7.16 De Europese Unie
In deze paragraaf wordt in het kort ingegaan op de besluitvorming binnen de EU en de plaats van de
vakdepartementen, waaronder het ministerie van Landbouw, hierin. Dit institutioneel onderzoek biedt
geen plaats voor een uitgebreide behandeling van de EU-instellingen, de besluitvorming, de
coördinatie van de Nederlandse inbreng, e.d. Daarvoor raadplege men relevante bronnen en
literatuur.

De kern van het EEG-verdrag is de totstandkoming van een gemeenschappelijke markt, die op het
grondgebied van de lidstaten ruimte biedt voor een vrije ontmoeting van vraag en aanbod uit alle
lidstaten, zonder enige nationale belemmering.

De EG kent een aantal soorten besluiten: verordeningen, richtlijnen, beschikkingen, aanbevelingen en
adviezen. Op het gebied van gezondheid en welzijn van dieren worden de meeste EG besluiten in de
vorm van een richtlijn genomen. Richtlijnen zijn besluiten die verbindend zijn ten aanzien van het te
bereiken resultaat. De lidstaten kunnen zelf besluiten welke maatregelen ze nemen om het resultaat
te bereiken. Meestal wordt in een richtlijn een termijn genoemd waarbinnen een lidstaat moet voldoen
aan het doel van de richtlijn. Veel richtlijnen zijn echter zo gedetailleerd dat een lidstaat niet veel
keuze heeft in de uitwerking in nationale maatregelen. Het vaststellen van richtlijnen is een
bevoegdheid van de Raad van ministers van de EG. De Raad kan zijn bevoegdheid om
uitvoeringsmaatregelen vast te stellen delegeren aan de Commissie.106 De Commissie vaardigt op
basis van de richtlijnen beschikkingen uit waarin nadere regels en voorschriften worden gegeven,
waaraan de lidstaten zich dienen te houden.

7.16.1 De Europese instellingen

Raad van ministers en de permanente vertegenwoordigers
Tussen 1958 en 1967 waren er behalve de Raad van de EEG ook de vergelijkbaar functioneerde
Bijzondere Raad van ministers van de EGKS en Raad van Euratom. Op grond van het Fusieverdrag
uit 1967 werden deze drie instellingen vervangen door de Raad van de Europese Gemeenschappen,
in deze context doorgaans aangeduid als Raad.
De Raad is het voornaamste regelgevende Europese orgaan, dat de hoofdlijnen van het
communautaire beleid vaststelt op voorstel van de EC en na raadpleging van het Europees
Parlement.107 De besluiten van de Raad worden vastgelegd in verordeningen, richtlijnen,
beschikkingen en adviezen. Andere taken van de Raad betreffen de intergouvernementele
samenwerking ten aanzien van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) en
justitie en binnenlandse zaken (JBZ). Tevens kan de Raad verdragen sluiten met andere
internationale organisaties en met derde landen.
Het voorzitterschap rouleert per half jaar; zo was Nederland in de eerste helft van 1997 voorzitter van
de Raad. De samenstelling van de Raad varieert al naar gelang de besproken onderwerpen, en
bestaat telkens uit alle EU-ministers binnen hetzelfde vakgebied. De ministers zijn gemachtigd om de
regering van de lidstaat die hij/zij vertegenwoordigt te binden. Deze vakraden zijn geen
ondergeschikte afsplitsing, maar vormen op hun eigen beleidsterrein de Raad.
Tijdens plenaire vergaderingen van de Raad worden de in aanmerking komende ministers bijgestaan
door soms uitgebreide ambtelijke delegaties. Hieraan kunnen ‘liminaire’ vergaderingen voorafgaan,
die bedoeld zijn voor het oplossen van knelpunten en waarin iedere bewindspersoon zich slechts door
één ambtenaar laat bijstaan. Van de delegaties kunnen, naast de vakminister en diens ambtenaren,
ook vertegenwoordigers van andere betrokken vakministers deel uitmaken, bijvoorbeeld van
Economische Zaken en Buitenlandse Zaken.
De besluitvorming in de Raad wordt voorbereid door een comité van permanente vertegenwoordigers
van de regeringen van de lidstaten (Coreper of CSA, speciaal voor o.m. landbouwzaken)

Europese Commissie (EC)
In het eerste EEG-decennium was er zowel een Commissie van de EEG, een Hoge Autoriteit van de
EGKS en een Commissie van Euratom. Krachtens het Fusieverdrag uit 1967 werden deze drie
organen vervangen door de Commissie van de Europese Gemeenschappen. Deze Europese
Commissie wordt kortweg wel aangeduid als Commissie of EC.
De EC vormt het dagelijks bestuur van de EU en bestaat uit een college van onafhankelijke personen,
benoemd door de gezamenlijke regeringen van de lidstaten. Afzonderlijke landen hebben in de
praktijk een doorslaggevende stem bij het aanwijzen van commissarissen uit hun land. Er zijn
momenteel twintig Commissarissen, ieder met een eigen portefeuille en ambtelijk apparaat. Besluiten
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worden genomen door de EC als college.
De EC is als enige orgaan bevoegd om EU-wetsvoorstellen in te dienen bij de Raad van Ministers en
is initiatiefneemster voor het gemeenschappelijke beleid.108 Daarnaast bewaakt de EC de juiste
toepassing van de Europese verdragen en de gemeenschappelijke besluiten door toe te zien op de
uitvoering van regelingen door de daartoe aangewezen organen van de lidstaten. De Commissie
vertegenwoordigt bovendien de EU in internationale organisaties. In het algemeen wordt de
bevoegdheid tot het vaststellen van bepalingen ter uitvoering van richtlijnen van de raad overgedragen
aan de Europese Commissie. Binnen het ambtelijk apparaat van de Europese Commissie worden de
veterinaire zaken behandeld door het directoraat B II, Kwaliteit en Gezondheid van het directoraat-
generaal VI , Landbouw. Daarnaast ressorteert het Bureau voor veterinaire en fytosanitaire inspectie
onder directoraat-generaal XXIV.109

Europees Parlement (EP)
Bij aanvang van de werkzaamheden in 1958 was het parlement uitsluitend adviesorgaan van de Raad
ten aanzien van ingediende Europese wetgeving. De leden worden sinds 1979 rechtstreeks gekozen
door de burgers van de lidstaten.
Vanaf de jaren zeventig heeft het EP medezeggenschap over de EU-begroting, terwijl de
bevoegdheden gestaag toenemen. Op veel gebieden gebeurt de Europese besluitvorming sinds 1987
met de samenwerkingsprocedure. Deze houdt in dat wanneer het Parlement een Raadsbesluit − dat
meestal met gekwalificeerde meerderheid tot stand komt − afwijst, de Raad alleen door unanimiteit tot
vaststelling kan overgaan. Sinds 1993 is deze coöperatieprocedure grotendeels vervangen door de
medebeslissingsprocedure (co-decisie), waarbij EC-voorstellen zowel door de Raad als door het
Parlement moeten worden goedgekeurd.
Een opmerkelijke en nog altijd bestaande beperking van Europarlementaire invloed zijn echter de
‘verplichte uitgaven’, die een groot deel uitmaken van de EG-begroting.

Economisch en Sociaal Comité (ESC)
Dit comité adviseert de Raad over onderwerpen op economisch en sociaal gebied, waaronder het
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Het bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers,
werknemers, consumenten en landbouworganisaties, uit elke lidstaat. De 222 leden, volgens een
bepaalde sleutel verdeeld over de lidstaten, worden op voordracht van de lidstaten benoemd door de
Raad met eenparigheid van stemmen en voor een periode van vier jaar. Op een aantal gebieden moet
het ESC worden geraadpleegd door de Raad.

Comité van de Regio’s
Dit Comité is ingesteld bij het Verdrag betreffende de Europese Unie. Het Comité bestaat uit
vertegenwoordigers van de regionale en lokale overheden; de 222 leden, volgens een bepaalde
sleutel verdeeld over de lidstaten, worden op voordracht van de lidstaten benoemd door de Raad met
eenparigheid van stemmen en voor een periode van vier jaar. Regionale en lokale overheden worden
via dit Comité formeel betrokken bij de totstandkoming van het beleid en de regelgeving in de EU die
voor deze overheden van belang kan zijn. De Raad en de Commissie zijn verplicht op een aantal
gebieden het Comité om advies te vragen. Het Comité kan ook op eigen initiatief advies uitbrengen
over alle voorstellen die aan het ESC worden voorgelegd.
De Nederlandse regering baseert haar voordracht op een gezamenlijk voorstel van het
Interprovinciaal Overleg en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. (Zie EU-Handboek, min. Van
Minister van Landbouw)

Raadgevend Comité van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal
Dit Comité werd opgericht bij het EGKS-verdrag. Het Comité telt 108 leden, bestaande uit
producenten, werknemers, verbruikers en handelaren. Het Comité adviseert de Commissie over
voorstellen betreffende kolen en staal.

Hof van Justitie
Dit gerechtshof van de EU verzekert de eerbiediging van het recht bij de interpretatie en toepassing
van de Verdragen. Het bestaat uit 15 rechters en 9 advocaten-generaal, die door de lidstaten
benoemd worden in onderlinge overeenstemming. De arresten van het Hof zijn bindend voor zowel de
gemeenschapsinstellingen als voor lidstaten en particulieren. In 1988 werd op grond van de Europese
Akte een gerecht van eerste aanleg aan het Hof toegevoegd. Het gerecht bestaat uit een college van
15 rechters.
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Permanente Vertegenwoordigers (PV)
De ambassadeurs van de lidstaten bij de EG worden aangeduid als Permanente Vertegenwoordigers
(PV’s). Ze staan de Raad van Ministers bij in het Comité van Permanente vertegenwoordigers
(Coreper of CSA) binnen onderhandelingsmarges die ze van hun regeringen hebben meegekregen.
Een andere belangrijke taak van de PV’s is het bijdragen aan de voorbereiding en formulering van het
nationale beleid ten aanzien van de EU. De Nederlandse PV’s hebben daartoe zitting in diverse
coördinatiecommissies en onderraden van de ministerraad.

Het voorzitterschap van het Coreper rouleert mee met dat van de Raad. Raadswerkgroepen bereiden
de vergaderingen van de Coreper of CSA voor. De lidstaten zijn in deze werkgroepen
vertegenwoordigd door ambtelijke deskundigen. In dit stadium is er veel ruimte voor nationale inbreng.
Het voorstel wordt doorgaans meermaals besproken.
De permanente vertegenwoordigers bereiden de vergaderingen van de Raad voor in een tweetal
comités: het Coreper en het CSA. De voorstellen met betrekking tot het gemeenschappelijke
landbouwbeleid worden voorbereid in het CSA, en alle overige EC-voorstellen in het Coreper. In dit
stadium is er een duidelijke inbreng vanuit de lidstaten, die via hun vertegenwoordigers in het CSA of
Coreper amendementen kunnen indienen.
Vraagstukken waarover binnen Coreper of CSA overeenstemming bereikt wordt tussen de PV’s en de
EC, worden als A-punten op de Raadsagenda geplaatst en zijn meestal hamerstukken. Voor B-punten
is nog politieke discussie in de Raad nodig.

Europese Rekenkamer
Deze in 1977 ingestelde opvolger van de Controlecommissie controleert de uitgaven en ontvangsten
van de Gemeenschappen. Iedere lidstaat wijst een van de leden aan.

7.16.2 Besluitvorming inde Raad
De besluitvorming binnen de EU komt op gang op met een voorstel van de Europese Commissie over
communautaire maatregelen op een bepaald terrein. De Raad van Ministers bepaalt vervolgens dat
andere instellingen van de Gemeenschap moeten worden geraadpleegd, zoals b.v. het Europees
parlement. Na raadpleging wordt het commissievoorstel ten behoeve van de besluitvorming in de
Raad van ministers behandeld door Raadswerkgroepen, Raden-attachés, en Coreper of CSA.
De Raadswerkgroepen behandelen in eerste instantie een commissievoorstel. Als binnen een
werkgroep overeenstemming is over een voorstel, komt het voorstel als hamerstuk op de agenda van
het Coreper of CSA. Bij onenigheid kan het voorstel worden doorverwezen voor behandeling door
Raden-attachés, ad hoc samengestelde vergaderingen van de Permanente Vertegenwoordigers. Blijft
er onenigheid over een voorstel dan wordt er nog over onderhandeld in het Coreper of CSA. Als er in
het Coreper of het CSA overeenstemming over een commissievoorstel is bereikt, komt dat voorstel als
agendapunt A bij de Raad in de vergadering. Dat betekent dat de Raad een dergelijk voorstel alleen
nog maar formeel goedkeurt en er geen inhoudelijke discussie meer plaatsvindt.110 In andere gevallen
zal er nog een inhoudelijke en politieke behandeling in de Raad plaatsvinden. Soms stuurt de Raad
een voorstel voor hernieuwde behandeling terug.

7.16.3 Besluitvorming van de Europese Commissie
Richtlijnen en Verordeningen worden door de Raad vastgesteld. In het algemeen wordt de
bevoegdheid tot het vaststellen van bepalingen ter uitvoering van richtlijnen door de raad
overgedragen aan de Europese Commissie. Voor het vaststellen van dergelijke Commissie-richtlijnen
en beschikkingen zijn een aantal comitologische procedures vastgesteld, waarin drie soorten comités
een rol spelen: raadgevende comités, comités van beheer en reglementeringscomités. De
raadgevende comités worden ingesteld door de Commissie. De reglementeringscomités worden
ingesteld bij besluit van de Raad van ministers. Afhankelijk van het onderwerp wordt een of twee
soorten comités ingeschakeld. Afhankelijk van het soort comité dat een advies geeft, moet de
Commissie in meer of mindere mate rekening houden met het advies.
In de besluitvorming van de Commissie voor maatregelen ter uitvoering van de Raadsbesluiten
betreffende de verwezenlijking van de interne markt, worden de raadgevende comités ingeschakeld.
De Commissie is niet verplicht rekening te houden met het advies van dergelijke comités. De
Commissie brengt het comité op de hoogte van de mate waarin zij met het advies van het comité
rekening heeft gehouden.111 Op veterinair gebied is door de Commissie op 15 juni 1976 een
raadgevend Comité voor veterinairrechtelijke vraagstukken ingesteld. Dit comité bestaat uit
vertegenwoordigers van organisaties van landbouw, industrie, de handel, de werknemers, de
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consumenten en de Federatie van dierenartsen van de EEG. De Commissie wijst de organisaties aan
die personen voor benoeming kunnen voordragen.112

Voor maatregelen in de agrarische sector wordt in de procedure een beheerscomité ingeschakeld, die
volgens een vaste procedure de Commissie van advies moet dienen. Wijkt het advies af van het
voorgenomen besluit van de Commissie, dan kan de Commissie een aantal maatregelen in
onmiddellijke werking stellen, maar wordt de besluitvorming overgedragen aan de Raad. Deze
comités van beheer spelen een grote rol in het beheer van de gemeenschappelijk marktorganisaties
en in het kader van het gemeenschappelijke landbouwbeleid (zie de RIO’s Agrarisch markt- en
prijzenbeleid en Landbouw- en structuurbeleid; in voorbereiding).
Voor een aantal uitvoeringsmaatregelen van de Commissie wordt sinds 1968 een wat zwaardere
procedure bij het inschakelen van de reglementeringscomités toegepast. Een van die gebieden van
gemeenschappelijk beleid is de regelgeving rond de bestrijding en wering van besmettelijke
dierziekten. De Commissie kan bij een afwijkend advies van een reglementeringscomité de
voorgestelde uitvoeringsmaatregelen niet onmiddellijk toepassen, maar moet de voorstellen aan de
Raad voorleggen die dan een besluit neemt. Het Permanent Veterinair Comité is een zogeheten
`reglementeringscomité’ Het comité is bij besluit van de Raad van de EEG van 12 maart 1968 over het
gezamenlijk beleid van de lidstaten op veterinair gebied ingesteld. Het doel van het Permanent
Veterinair comité was een bijdrage te leveren aan het snel en doeltreffend voorzien in maatregelen op
veterinair gebied en om de praktische samenwerking tussen de lidstaten en de EG-organen te
bevorderen.113 Het Comité bestaat uit vertegenwoordigers van de lidstaten en staat onder
voorzitterschap van een vertegenwoordiger van de Commissie.114

7.16.4 Standpuntbepaling in Nederland
De Nederlandse standpuntbepaling in de verschillende gremia komt afhankelijk van het niveau op
verschillende manier tot stand. Omdat er bij het vaststellen van de Nederlandse standpunten vaak
meerdere vakdepartementen zijn betrokken, zijn er verschillende commissies, werkgroepen en raden
ingesteld om de inbreng van de verschillende deelnemers aan standpuntbepaling op ambtelijk en
politiek niveau te coördineren.

Voor de eerste behandeling van nieuwe Commissievoorstellen is er de Werkgroep Beoordeling
Nieuwe Commissievoorstellen opgericht onder voorzitterschap van het ministerie van Buitenlandse
Zaken. Daarin worden nieuwe voorstellen inhoudelijk, technisch en politiek beoordeeld. De werkgroep
wijst het eerstverantwoordelijke departement aan. Ten behoeve van deze beoordeling wordt door het
eerstverantwoordelijke departement fiches opgesteld waarin een eerste beoordeling van het voorstel
en de gevolgen worden geschetst. De fiches worden door de werkgroep vastgesteld en maandelijks
door de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer aangeboden. In deze
werkgroep vindt ook een eerste vaststelling van het Nederlandse standpunt plaats.
De instructies voor de ambtelijke vertegenwoordiging in een Raadswerkgroep wordt meestal
opgesteld door een vakdepartement. Wanneer het gaat om niet-technische commissievoorstellen of
wanneer meerdere vakdepartementen zijn betrokken bij een commissievoorstel dan vindt er informeel
interdepartementaal overleg plaats, waarbij in veel gevallen het ministerie van Buitenlandse Zaken het
voorzitterschap vervult.
De standpuntbepaling voor de vergadering van het Coreper of CSA komt tot stand in
interdepartementaal overleg onder voorzitterschap van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De
concept-instructies worden meestal door een vakdepartement opgesteld. De uiteindelijke
standpuntbepaling van Nederland in de Raad wordt voorbereid in een van de ambtelijke voorportalen
voor de ministerraad en vindt tenslotte plaats in de ministerraad of een van diens onderraden.115

7.16.5 Implementatie van communautaire wetgeving
De EG-regelgeving moet worden geïmplementeerd in de nationale wet- en regelgeving om te worden
uitgevoerd. Meestal staat in de richtlijn zelf dat de lidstaten voor een bepaalde datum hun nationale
wetgeving moeten hebben aangepast. Verordeningen, die rechtstreeks van toepassing zijn zonder
implementatie in nationale wetgeving, worden ook vaak nader uitgewerkt in nationale regels,
bijvoorbeeld met het oog op het aanwijzen van bevoegde instanties.
Het ministerie van Buitenlandse Zaken coördineert de bewaking van de omzetting van de EG-
regelgeving in de nationale regelgeving.
De richtlijnen en verordeningen regelen vaak de informatievoorziening van de lidstaten aan de
Commissie en andere lidstaten. Deze gegevens betreffen in het geval van gezondheid en welzijn van
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dieren de opstelling en uitvoering van nationale programma’s en maatregelen, gegevens over het
verloop van ziekten, over de erkenning van instellingen als entrepots, slachthuizen, etc. Deze
informatievoorziening levert een constante stroom van gegevensverkeer op. De informatie wordt vaak
geleverd op een gestandaardiseerde wijze en digitaal. Het leveren van deze informatie maakt
onderdeel uit van de handelingen van het ministerie op het betreffende beleidsterrein.

8. Wetgeving
Het onderstaand overzicht van wetten, amvb’s, besluiten en regelingen op basis van de wetten
betreffende de diergezondheid is niet compleet. Het overzicht is gebaseerd op o.m. onderzoek in de
uitgaven van de wetten van Schuurmans en Jordens, op onderzoek in de Staatscourant en Staatsblad
en op onderzoek op de website van het ministerie van LNV.
Een besluit of regeling met dezelfde naam als een voorgaande regeling is alleen opgenomen als een
nieuw besluit of regeling de oude vervangt. Wijzigingen op een wet, besluit of regeling zijn niet
opgenomen.
De wetten staan in chronologische volgorde. De op een wet gebaseerde besluiten en regelingen staan
eveneens in chronologische volgorde. Alleen bij de Veewet is gebruik gemaakt van rubrieken. Binnen
de rubrieken staan de regelingen en besluiten in chronologische volgorde.

8.1 Trekhondenwet 1910, Stb. 203
1. Trekhondenbesluit (Stb. 1911, 44).
2. Wet houdende verbod van nieuwe inschrijvingen als bedoeld in lid 1 Trekhondenwet (Stb. 1954,

262)
 

8.2 Veewet (16 maart 1920, Stb. 153)

De organisatie van het veeartsenijkundig staatstoezicht
1. Organisatiebesluit veeartsenijkundige dienst (25 april 1922, Stb. 219) Aantal wijzigingen: 15
2. Besluit vaststelling van toe te kennen beloningen aan personeel van rijksuitvoerkeuringsdiensten,

werkzaam in bijzondere dienst (16 juli 1947, Stc. 159; van 14 februari 1956, Stc. 38; 11 juni 1965,
Stc. 117; 30 december 1978, Stc. 1979, 3)

3. Besluit vaststelling van beloningen aan plaatsvervangende inspecteurs van de Veeartsenijkundige
Dienst en dierenartsen voor werkzaamheden verricht voor genoemde dienst (29 augustus 1956,
Stc. 170, van 18 december 1964, Stc. 254)

4. Beschikking betreffende aanwijzing ambtenaren ingevolge de artikelen 2, laatste lid en 2 bis van de
Veewet (12 mei 1964, Stc. 92)

5. Beschikking beloning dierenartsen verplichte enting varkens 1967 (1966, Stc. 1967/4 en van 27
november 1967, Stc. 231)

6. Besluit beloning plaatsvervangende inspecteurs van de Veeartsenijkundige Dienst (22 november
1972, Stc. 236)

Wetenschappelijke instituten ten dienste van het veeartsenijkundig staatstoezicht
1. Besluit aanwijzing van wetenschappelijke inrichtingen welke ten dienste van de Veeartsenijkundige

Dienst kunnen worden gebezigd (23 februari 1922, Stb. 82)
2. Besluit voorschriften ter voorkoming van verspreiding van smetstof door wetenschappelijke

inrichtingen (25 april 1922, Stb. 218)
3. Beschikking ter uitvoering van het bepaalde in art. 1 van het KB van 23 februari 1922 (30 augustus

1949, Stb. 82, gewijzigd 8 maart 1956, Stc. 50)
4. Besluit aanwijzing van wetenschappelijke inrichtingen waarop de Veewet niet van toepassing is (20

december 1958, Stb. 253)

Voorschriften betreffende de zorg voor de algemene gezondheidstoestand van de veestapel
1. Besluit houdende voorschriften betreffende veeartsenijkundig toezicht op veemarkten (23 februari

1922, Stb. 76 en Stb. 1975, 43)
2. Beschikking ontsmettingsmaatregelen bij vervoer van varkens (15 november 1963, Stc. 225).
3. Beschikking ontsmetting motorrijtuigen en aanhangwagens 1966 (15 juli 1966, Stc. 138)
4. Beschikking markt- en tentoonstellingsverbod pluimvee e.d. (Stc. 1970, 247)
5. Beschikking marktverbod varkens (12 juni 1970, Stc. 111)



39

6. Beschikking ontsmetting motorrijtuigen en aanhangwagens (19 juli 1976, Stc. 140, gewijzigd 1990,
Stc. 81; gewijzigd 3 mei 1993, Stc. 85; 19 februari 1997, Stc. 35)

7. Regeling markt- en tentoonstellingsverbod pluimvee (22 augustus 1977, Stc. 165; gewijzigd 27
november 1987, Stc. 231)

8. Regeling varkensmarkten 1990 (15 juni 1990, Stc. 115), 1992 (30 april 1992, Stc. 84); september
1992 (18 september 1992, Stc. 181; gewijzigd 1 oktober 1992, Stc. 190; 20 november 1992, Stc.
226; 30 maart 1993, Stc. 62)

9. Regeling pluimveemarkten 1992 (22 september 1992, Stc. 183)
10. Marktregeling varkens 1992 (13 augustus 1992, Stc. 155 en 20 augustus 1992, Stc. 163))
11. Regeling bedrijfscontrole 1993 (30 juli 1993, Stc. 143)
12. Regeling vervoersbeperkingen varkens (22 september 1997, Stc. 182)
13. Herbevolkingsregeling klassieke varkenspest 1997 (17 november 1997, Stc. 221)

Algemene voorschriften ten aanzien van de wering en bestrijding van besmettelijke veeziekten
1. Entstoffenbesluit (23 februari 1922, Stb. 79)
2. Beschikking voorschriften omtrent stof, vorm, grootte, opschrift en wijze van plaatsing van

waarschuwingsborden en kentekenen (14 juni 1922, Stc. 115, gewijzigd 29 januari 1951, Stc. 21)
3. Besluit aanwijzing verboden voorwerpen te vervoeren van of naar gebouwen of terreinen waar

kenteken is geplaatst (1922, Stb. 880)
4. Besluit wering en bestrijding van het rotkreupel der schapen (1924, Stb. 380)
5. KB tot wering van rotkreupel bij schapen (1936, Stb. 779A)
6. Besluit maatregelen in verband met de pseudo-vogelpest (28 juli 1950, Stb. K 321; gewijzigd 19

maart 1993, Stb. 165)
7. Besluit houdende voorschriften tot wering en bestrijding van een vijftal dierenziekten (28 juni 1958,

Stb. 309)
8. Wet houdende wijziging van artikel 7 van de Veewet (1959, Stb. 90)
9. Beschikking voorschriften ten aanzien van inrichtingen, waar melk van vee van verschillende

eigenaren wordt verwerkt (13 november 1959, Stc. 223)
10. Beschikking ingevoerde keukenafvallen (5 mei 1961, Stc. 87)
11. Beschikking invoer levende entstoffen en smetstoffen (8 april 1963, Stc. 71; 9 juni 1970, Stc. 110)
12. Besluit entstoffen voor dieren (12 juni 1963, Stb. 287)
13. Beschikking entstoffen voor dieren (1 augustus 1963, Stc. 149)
14. Beschikking houdende voorschriften ten aanzien van het inenten van varkens (13 september 1963,

Stc. 178)
15. Besluit toepasselijkverklaring Veewet op de salmonellose bij alle vee (14 augustus 1965, Stb. 387)
16. Beschikking van de directeur van de VD (18 oktober 1966, Stc. 203)
17. Vervoersbeschikking runderen 1968 (27 oktober 1967, Stc. 211 en 20 januari 1970, Stc. 22)
18. Besluit toepasselijkverklaring Veewet op de trichinenziekte der varkens (23 augustus 1968, Stb.

458)
19. Beschikking sterilisatie keukenafvallen (15 oktober 1968, Stc. 203)
20. Beschikking vervoersregeling varkens Noord-Brabant (22 april 1970, Stc. 79 en 28 april 1970, Stc.

82)
21. Regeling verbod voedsel- en slachtafvallen (pluimvee) (26 augustus 1986, Stc. 164)
22. Regeling aanwijzing Aujeszky-vaccins (7 december 1989, Stc. 240; gewijzigd 22 juni 1993, Stc.

118)
23. Regeling houdende aanwijzing van het panel “gI-Aujeszky” standaardsera (7 december 1989, Stc.

240)
24. Regeling model borden en biljetten veeziekten (30 april 1992, Stc. 84 en 88)
25. Besluit bescherming tegen bepaalde zoönosen en bestrijding besmettelijke dierziekten (27

december 1995, Stb. 156, in werking 13 april 1996 bij KB van 18 december 1995, Stb. 1996, 217)

Maatregelen bij de bestrijding van besmettelijke veeziekten
1. Besluit betreffende voorlopige maatregelen te nemen door de burgemeester (23 februari 1922,

Stb.81).
2. Besluit verbod van vervoer van en naar besmette plaatsen (23 februari 1922, Stb. 81)
3. Besluit voorschriften betreffende reiniging en ontsmetting en onschadelijk maken van ziek en

verdacht vee, dat afgemaakt of gestorven is (23 februari 1922, Stb. 83; gewijzigd 23 september
1948, Stb. I 429)

4. Besluit termijn voor gevaar van besmetting bij verschillende veeziekten (25 april 1922, Stb. 220)
5. Beschikking voorschriften ter beperking van besmettingsgevaar (10 oktober 1949, Stc. 198)
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6. Regeling aanwijzing insectenverdelgingsmiddelen als bedoeld in Besluit voorschriften betreffende
reiniging en ontsmetting en onschadelijk maken van ziek en verdacht vee, dat afgemaakt of
gestorven is (15 februari 1993, Stc. 41)

Bestrijding van bepaalde ziekten
1. Besluit bepaling gevaar voor besmetting vee en honden en katten voor verspreiding hondsdolheid

(1922 Stb. 220)
2. Beschikking voorschriften omtrent het muilkorven van honden bij het voorkomen van hondsdolheid

(14 juni 1922, Stc. 115 en 22 oktober 1962, Stc. 205)
3. Besluit aanwijzing van een maatregel tot bestrijding van de schapendrift (8 februari 1947, Stb. H

48)
4. KB tot het in het leven roepen van bepalingen tot wering en bestrijding van de varkenspest ( 1950,

Stb. K132)
5. KB houdende aanvullende regelen tot wering van hondsdolheid (1958, Stb. 308)
6. Beschikking in- en doorvoer honden en katten (25 april 1962, Stc. 82, laatste wijziging van 2

oktober 1967, Stc. 193)
7. Hondsdolheidsbeschikking I (16 november 1962, Stc. 224)
8. Hondsdolheidbesluit (1963, Stb. 60)
9. Beschikking vaststelling van borden of biljetten ter aanduiding van een vervoersverbod in verband

met mond- en klauwzeer bij varkens (2 mei 1964, Stc. 85)
10. Besluit wering hondsdolheid Zuid-Limburg (1 april 1968, Stb. 177)
11. Besluit houdende voorschriften tot wering en bestrijding van vesiculaire varkensziekte (1973, Stb.

218)
12. Beschikking vaststelling borden en biljetten ter aanduiding van een vervoersverbod in verband met

vesiculaire varkensziekte (21 november 1975, Stc. 228)
13. Beschikking identificatie- en registratieregeling varkens (1978, Stc. 84)
14. Regeling identificatie en registratie varkens 1979 (13 februari 1979, Stc. 35, gewijzigd 11 december

1985, Stc. 244)
15. Besluit maatregelen tegen hondsdolheid bij honden en katten in Zuid-Limburg 1984 (1984, Stb.

223)
16. Entingsregeling runderen mond- en klauwzeer 1987 (27 oktober 1987, Stc. 210 en 19 februari

1991, Stc. 36)
17. Besluit houdende hondsdolheidsmaatregelen in Zuid-Limburg 1988 (1988, Stb. 491)
18. Regeling vervoersverbod nieuwe varkensziekte 1991 (3 mei 1991, Stc. 85)
19. Regeling pluimveemarkten 1992 (22 september 1992, Stc. 183)
20. Regeling markt- en tentoonstellingsverbod pluimvee 1992 (23 oktober 1992, Stc. 206)

Schadeloosstelling
1. Leidraad voor het opstellen van declaratiën, etc. (14 juni 1943, van 5 september 1952, nr. L 3559

en van 5 augustus 1955, nr. 55/8796)
2. Besluit houdende vaststelling van de schadeloosstelling bij afmaking van ziek vee (13 december

1966, Stb. 586)

In en doorvoer van vee en veeproducten
1. Beschikking motorrijtuigen en aanhangwagens voor veevervoer (4 juni 1957, Stc. 109, gewijzigd 16

januari 1964, Stc. 12)
2. Beschikking doorvoer Baarle-Nassau (11 februari 1958, Stc. 32; 30 juli 1964, Stc. 146)
3. Beschikking verbod van in-, door- en vervoer van pluimvee en het verlenen van ontheffing (24 april

1959, Stc. 81)
4. Beschikking invoer eenhoevige dieren (1961, Stc. 25 en van 30 juli 1964, Stc. 50, gewijzigd laatst

op 28 november 1967, Stc. 233)
5. Beschikking afgeroomde melk (30 juli 1964, Stc. 146)
6. Beschikking doorvoer vee per schip (30 juli 1964, Stc. 146)
7. Beschikking in- en doorvoer beenderen, kunstmest en veevoeder (30 juli 1964, Stc. 146 en 21 mei

1970, Stc. 98)
8. Beschikking in- en doorvoer vee en veeprodukten (30 juli 1964, Stc. 146 en 28 augustus 1970, Stc.

168)
9. Beschikking in-, uit- en doorvoer van circusdieren (30 juli 1964, Stc. 146)
10. Beschikking invoer vlees (30 juli 1964, Stc. 146)
11. Grensbeweidingsregeling Duitsland (30 juli 1964, Stc. 146)
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12. Regeling wederinvoer vee 1964 (30 juli 1964, Stc. 146, gewijzigd 24 september 1984, Stc. 190; 12
maart 1992, Stc. 56)

13. Beschikking wederinvoer herkauwende dieren en varkens (30 juli 1964, Stc. 146)
14. Aanwijzing quarantaineruimten en slachtplaatsen (28 januari 1965, Stc. 20)
15. Besluit vergoeding voor de kosten van onderzoek van voor in- of doorvoer bestemd vee, alsmede

van voor in- en doorvoer bestemd veevoeder, bestaande uit diermeel, beendermeel of bloedmeel
(15 juni 1965, Stc. 117, gewijzigd 3 september 1968, Stb. 20, 8 januari nr. 25)

16. Beschikking invoer fok- en gebruiksdieren (23 juni 1965, Stc. 119 en 23 december 1969, Stc. 252)
17. Beschikking invoer slachtdieren 1965 (23 juni 1965, Stc. 119 en 23 december 1969, Stc. 252)
18. Beschikking doorvoer vee 1965 (24 juni 1965, Stc. 119 en 28 augustus 1970, Stc. 168)
19. Besluit toepasselijkverklaring van de artikelen 12-14 van de Veewet op de salmonella bij alle vee

(14 augustus 1965, Stb. 387)
20. Beschikking in- en doorvoermaatregelen voor varkens en varkensvlees uit Italië (13 april 1967, Stc.

72; ingetrokken 20 januari 1970, Stc. 16)
21. Beschikking invoer hooi en stro (1967, Stc. 212; 24 juni 1969, Stc. 123 en 24 september 1996, Stc.

188)
22. Besluit toepasselijkverklaring van de art. 12-14 van de Veewet op de trichinenziekte bij varkens (23

augustus 1968, Stb. 458).
23. Beschikking afgeroomde melk (6 november 1968, Stc. 218)
24. Beschikking afgeroomde melk uit België (18 november 1968, Stc. 227)
25. Beschikking invoer verse en ontvette beenderen (25 september 1969, Stc. 189)
26. Regeling invoer slachtdieren 1970 (12 juni 1970, Stc. 113/114 en 17 juli 1970, Stc. 139)
27. Regeling invoer slachtpaarden 1971 (1971, Stc. 102, gewijzigd 27 maart 1991, Stc. 64; 12 maart

1992, Stc. 56)
28. Regeling invoer melk bestemd voor diervoeding 1971 (25 mei 1971, Stc. 102, gewijzigd 24

september 1984, Stc. 190)
29. Regeling in-, uit- en doorvoer circusdieren 1971 (25 mei 1971, Stc. 102, gewijzigd 20 mei 1988,

Stc. 101; 12 maart 1992, Stc. 56; 24 februari 1993, Stc. 40)
30. Grensbeweidingsregeling België (25 mei 1971, Stc. 102, gewijzigd 31 juli 1991, Stc. 149; 24

februari 1993, Stc. 40)
31. Regeling in- en doorvoer beenderen 1976 (6 juli 1976, Stc. 130, gewijzigd 24 december 1985, Stc.

252)
32. Regeling in- en doorvoer melen van dierlijke oorsprong 1977 (26 januari 1977, Stc. 21, gewijzigd

27 november 1987, Stc. 231)
33. Regeling invoer eenhoevige dieren andere dan slachtpaarden 1977 (7 juni 1977, Stc. 112,

gewijzigd 27 maart 1991, Stc. 64; 12 maart 1992, Stc. 56)
34. Beschikking invoer vlees uit Zuid-Amerika (1977, Stc. 179)
35. Regeling in- en doorvoer vlees 1979 (1979, Stc. 4, 19 en 27, gewijzigd 23 juli 1992, Stc. 143; 21

december 1992, Stc. 250; 4 juni 1993, Stc. 110; 28 juni 1993, Stc. 125; 9 april 1996, Stc. 69, bij
Quarantainemaatregelen invoer levende dieren en dierlijke producten i.v.m. mond- en klauwzeer,
20 juni 1997, Stc. 116; 24 september 1996, Stc. 188; 31 juli 1997, Stc. 152; 16 september 1997,
Stc. 184)

36. Regeling invoer vlees 1979 (3 januari 1979, Stc. 4, 19 en 27, gewijzigd 13 november 1991, Stc.
224)

37. Regeling invoer slachtschapen en -geiten (1982, Stc. 107)
38. Regeling doorvoer eenhoevige dieren 1983 (15 april 1983, Stc. 76, gewijzigd 27 maart 1991, Stc.

64; 12 maart 1992, Stc. 56)
39. Regeling in- en doorvoer vleesprodukten 1985 (14 maart 1985, wijzigingen tot 19 december 1997,

Stc. 247)
40. Besluit tarieven in- en doorvoer 1984 (1984, Stc. 162)
41. Regeling invoer hooi en stro 1985 (22 januari 1985, Stc. 17)
42. Regeling invoer vleesprodukten 1985 (14 maart 1985, Stc. 53, gewijzigd 13 november 1991,

Stc.224; 4 juni 1993, Stc. 110)
43. Regeling invoer hooi, stro en mest 1985 (4 december 1985, Stc. 240, gewijzigd 3 maart 1986, Stc.

46)
44. Regeling invoerverbod klauwen, borstels en haar van varkens (15 maart 1985, Stc. 53, gewijzigd

20 mei 1988, Stc. 101)
45. Regeling invoer fok- en gebruiksschapen en fok- en gebruiksgeiten (5 juni 1987, Stc. 109,

gewijzigd 31 juli 1991, Stc. 149)
46. Regeling doorvoer vee 1987 (11 november 1987, Stc. 221, gewijzigd 31 juli 1991, Stc. 149; 12
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maart 1992, Stc. 56) en 1992 (23 juli 1992, Stc. 143; gewijzigd 17 december 1992, Stc. 248)
47. Regeling invoer diepgevroren sperma van runderen (28 december 1989, Stc. 253)
48. Besluit tarieven in- en doorvoer vee 1991 (19 december 1990, Stc. 249)
49. Regeling in- en doorvoer embryo’s van runderen (1991, Stc. 71)
50. Regeling vervoer geïdentificeerde runderen 1991 (14 oktober 1991, Stc. 200; gewijzigd 20 oktober

1992, Stc. 204; 19 april 1996, Stc. 81; 17 december 1997, Stc. 244)
51. Regeling in- en doorvoer sperma van varkens (18 maart 1992, Stc. 59) en 1993 (18 december

1992, Stc. 249)
52. Regeling wederinvoer vee 1992 (20 augustus 1992, Stc. 163)
53. Regeling in- en doorvoer diepgevroren sperma van runderen 1992 (27 oktober 1992, Stc. 210;

gewijzigd 18 december 1992, Stc. 249; 11 mei 1993, Stc. 94)
54. Regeling in- en doorvoer embryo’s van runderen 1993 (18 december 1992, Stc. 249; 11 mei 1993,

Stc. 94)
55. Regeling in- en doorvoer levende dieren en produkten 1993 (14 juni 1993, Stc. 114)
56. Besluit tarieven in- en doorvoer vee en veeprodukten 1993 (24 juni 1993, Stc. 120)
57. Regeling in-, door- en vervoer niet-geharmoniseerde produkten 1993 (28 juni 1993, Stc. 125)
58. Beschikking vervoer niet-geharmoniseerde produkten (28 juni 1993, Stc. 125)
59. Regeling vervoer geïdentificeerde varkens 1995 III (21 december 1995, Stc. 1996, 1; gewijzigd 17

december 1997, Stc. 244)

Uitvoer van vee, vlees en vleeswaren
1. KB houdende voorschriften tot wering en bestrijding van de paardenpest (1961, Stb. 88)
2. Beschikking vaststelling van vergoedingen voor werkzaamheden welke op verzoek vanwege de

Veeartsenijkundige Dienst worden verricht (17 oktober 1961, Stc. 205)
3. Wet houdende wijziging van artikel 7 van de Veewet (1962, Stb. 340)
4. KB houdende nadere voorschriften tot bestrijding van de hondsdolheid (1962, Stb. 410
5. Wet houdende wijziging van de Veewet; (1962, Stb. 450)
6. Beschikking vergoeding voor het gebruik van quarantainestallen (4 juli 1963, Stc. 128)
7. Wet houdende intrekking van de Wet bestrijding tuberculose onder het rundvee en in verband

daarmede wijziging van de Veewet (art. II) (1964, Stb. 124)
8. Merkenbeschikking vlees en vleesprodukten (14 juni 1965, Stc. 114)
9. Beschikking vleesprodukten (14 juni 1965, Stc. 114)
10. Tariefbeschikking (14 juni 1965, Stc. 114)
11. Beschikking inrichtingseisen exportslachthuizen 1965 (17 juni 1965, Stc. 114)
12. Beschikking vleesopslag- en vervoer (17 juni 1965, Stc. 114)
13. Exportkeuringsregulatief (17 juni 1965, Stc. 114, gewijzigd 20 april 1967, Stc. 78)
14. Beschikking afwijking Exportkeuringregulatief 1965 (21 juni 1965, Stc. 117)
15. Beschikking uitvoer vee 1965 (23 juni 1965, Stc. 119)
16. Mond- en klauwzeerbeschikking varkens I (1966, Stc. 10) en II (Stc. 51)
17. Beschikking Aanwijzing als exportslachthuizen (5 augustus 1968, Stc. 153)
18. Beschikking vergoedingsregeling uitvoerkeuring (12 september 1968, Stc. 180)
19. Beschikking uitvoer ingevoerd vers vlees 1970 (9 april 1970, Stc. 71)
20. KB houdende toepassing van de artikelen 45 en 48 (1973, Stb. 491)
21. Regeling uitvoer vee 1974 (15 februari 1974, Stc. 35; gewijzigd 14 oktober 1991, Stc. 200; 12

maart 1992, Stc. 56; 12 maart 1992, Stc. 143; 21 september 1992, Stc. 182; 25 september 1992,
Stc. 182, 15 oktober 1992, Stc. 35; 20 oktober 1992, Stc. 204; 13 november 1992, Stc. 221; 17
december 1992, Stc. 248; 30 maart 1993, Stc. 62; 6 mei 1993, Stc. 85; 26 mei 1993, Stc. 97)

22. Regeling uitvoer vers vlees 1974 (1973, Stc. 247) en 1985 (18 december 1984, Stc. 252, gewijzigd
13 november 1991, Stc. 224; 9 maart 1992, Stc. 50; 25 september 1992, Stc. 182; 29 september
1992, Stc. 188; 20 oktober 1992, Stc. 204; 13 november 1992, Stc. 221; 21 december 1992, Stc.
249; 19 november 1996, Stc. 226; 17 december 1997, Stc. 244)

23. Regeling gebruik quarantainestation Hoek van Holland (6 maart 1975, gewijzigd 27 februari 1987,
Stc. 45; 11 januari 1993, Stc. 9; 24 februari 1993, Stc. 40)

24. Instelling Adviescommissie paraveterinaire beroepen (1977, Stc. 217)
25. Beschikking uitvoer vlees uit interventievoorraden (29 maart 1978, Stc. 63)
26. Regeling uitvoer vleesprodukten 1979 (1 augustus 1979, Stc. 150 en 160, gewijzigd 8 februari

1988, Stc. 30) en 1992 (21 juli 1992, Stc. 140; gewijzigd 25 september 1992, Stc. 182; 29
september 1992, Stc. 188; 13 november 1992, Stc. 221; 31 december 1992, Stc. 1993, 6; 19 maart
1993, Stc. 58)

27. Regeling voorschriften slachtkalveren (11 november 1981, Stc. 221, gewijzigd 30 september 1991,
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Stc. 190; 20 oktober 1992, Stc. 204)
28. Regeling tarieven uitvoer vee 1986 (1986, Stc. 156) en 1991 (13 december 1990, Stc. 247)
29. Regeling zekerheidstelling en betaling van RVV-keurlonen 1987 (Stc. 154) en 1991 (19 december

1990, Stc. 249) en 1993 (27 mei 1993, Stc. 99; gewijzigd 25 juni 1993, Stc. 120)
30. Regeling gezondheidsverklaring voor personen werkzaam in de vleesindustrie (9 oktober 1987,

Stc. 198)
31. KB houdende van toepassingsverklaring van de artikelen 9 en 11 van de Veewet op de wering en

bestrijding van de ziekte van Aujeszky alsmede wijziging van het Besluit entstoffen voor dieren
(1988, Stb. 691 en 1989, Stb. 531)

32. Beschikking vervoer diepgevroren sperma van runderen (28 december 1989, Stc. 253)
33. Regeling vergoeding werkzaamheden op verzoek 1991 (13 december 1990, Stc. 1990 247)
34. Regeling tarieven keuring vlees 1991 (19 december 1990, Stc. 249, gewijzigd 20 december 1991,

Stc. 249, 24 februari 1992, Stc. 42)
35. Beschikking vervoer embryo’s van runderen (9 april 1991, Stc. 71)
36. Regeling tot gedeeltelijke buitenwerkingstelling van de Regeling vergoeding werkzaamheden op

verzoek 1991 (29 september 1991, Stc. 191)
37. Regeling invoer vee 1992 (23 juli 1992, Stc. 143; gewijzigd: 17 december 1992, Stc. 248; 24

februari 1993, Stc. 40; 2 april 1993, Stc. 65; 11 mei 1993, Stc. 94)
38. Regeling keuring en handelsverkeer vers vlees pluimvee 1992
39. Regeling tarieven uitvoer vee 1993 (27 mei 1993, Stc. 99; 14 juni 1993, Stc. 111)
40. Regeling vergoeding werkzaamheden op verzoek 1993 (27 mei 1993, Stc. 99; 14 juni 1993, Stc.

111)
41. Regeling tarieven keuring vlees en vleesprodukten 1993 (27 mei 1993, Stc. 99; 14 juni 1993, Stc.

111; 30 juni 1993, Stc. 121; 12 juni 1996, Stc. 116)
42. Beschikking ontheffing uitvoerverbod van vee (1997, Stc. 102)
 

8.3 Bijenwet (10 januari 1947, Stb. H 13)
1. KB betreffende de te nemen maatregelen tot wering en bestrijding van besmettelijke ziekten onder

de bijen (Stb. 1946, G 291)
2. Regeling in- en doorvoer levende dieren en produkten 1993 (14 juni 1993, Stc. 114)
 

8.4 Vogelziektenwet (22 december 1949, Stb. J326; ingetrokken 1992, Stb. 585)
1. Beschikking aanwijzing van Newcastle disease of pseudo-vogelpest (20 januari 1950, Stc. 16)
2. Besluit maatregelen in verband met de pseudo-vogelpest (28 juli 1950, Stb. K 321, gewijzigd 3

november 1987, Stb. 547)
3. Beschikking betreffende toe te kennen vergoedingen aan deskundigen, belast met het waarderen

van pluimvee (2 december 1950 L, nr. 3223/91 P)
4. Verordening van het Bedrijfschap voor de Handel in Pluimvee, wild en tamme konijnen houdende

voorschriften voor de onschadelijkmaking van slachtafvallen (19 juni 1958)
5. Beschikking verbod van in-, door- en vervoer van pluimvee en het verlenen van ontheffing (24 april

1959, Stc. 81)
6. Beschikking markt- en tentoonstellingsverbod pluimvee e.d. (Stc. 1970, 247)
7. Beschikking aanwijzing vogelcholera als besmettelijke vogelziekte (25 juli 1974, Stc. 144)
8. Besluit maatregelen in verband met de vogelcholera (25 september 1974, Stb. 615)
9. KB houdende maatregelen i.v.m. infectieuze laryngo tracheïtis (Stb. 1977, 189)
10. Regeling markt- en tentoonstellingsverbod pluimvee 1979 (22 augustus 1977, Stc. 165, gewijzigd

27 november 1987, Stc. 231)
11. Regeling in- en doorvoer papegaaien en papegaaiachtigen 1977 (9 november 1977, Stc. 221)
12. Regeling in-, door- en vervoer van pluimvee en pluimveeprodukten 1979 (Stc. ..)
13. Beschikking model borden en biljetten vogelziekten (11 maart 1980, Stc. 53)
14. Regeling aanwijzing vogelpest als besmettelijke vogelziekte (6 april 1984, Stc. 81)
15. Regeling keuring en handelsverkeer vers vlees pluimvee 1985 (20 juni 1985, Stc. 120)
16. Regeling verbod voedsel- en slachtafvallen (pluimvee) (26 augustus 1986, Stc. 164)
17. Besluit vogelpest (9 maart 1987, Stb. 60)
18. Regeling in-, door- en vervoer van pluimvee en pluimveeprodukten 1987 (27 november 1987, Stc.

231, gewijzigd 20 juli 1990, Stc. 141; 11 mei 1992, Stc. 91; 21 januari 1993, Stc. 17)
19. Regeling model borden en biljetten vogelziekten (6 januari 1992, Stc. 7)
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20. Regeling markt- en tentoonstellingsverbod pluimvee 1992 (23 oktober 1992, Stc. 206)
21. Regeling in-, door- en vervoer pluimvee, duiven en broedeieren 1992 (14 september 1992, Stc.

177)
22. Regeling pluimveemarkten 1992 (22 september 1992, Stc. 183)
23. Regeling in-, door- en vervoer pluimveeprodukten 1993 (11 maart 1993, Stc. 55; 24 september

1996, Stc. 188; 20 juni 1997, Stc. 116; 31 juli 1997, Stc. 152; 16 september 1997, Stc. 184)
24. Regeling in- en doorvoer levende dieren en produkten 1993 (14 juni 1993, Stc. 114)
25. Regeling tarieven in- en doorvoer overige dieren en produkten 1993 (25 juni 1993, Stc. 120)
 

8.5 Tuberculinewet (25 april 1951; ingetrokken Stb. 1985, 140)
1. Beschikking Aanwijzing te gebruiken tuberculine en de inrichting ter bereiding daarvan (5

november 1951, Stc. 217)
 

8.6 Runderhorzelwet (22 april 1953, Stb. 189)
1. Wet houdende wijziging van de bepalingen betreffende verbeurdverklaring en inbeslagneming, Stb.

1959, 3
 

8.7 Wet tot wering de besmettelijke ziekten bij knaagdieren (tularaemie) (23 juli
1953, Stb. 416)
1. Beschikking aanwijzing van opsporingsambtenaren t.a.v. de Wet bestrijding tulareamie (17 juni

1955, Stc. 142)
2. Beschikking in- en doorvoer konijnen (1972, Stc. 205)
3. Regeling in- en doorvoer levende en dode konijnen 1974 (2 oktober 1974, Stc. 194)
4. Regeling in- en doorvoer levende dieren en produkten 1993 (14 juni 1993, Stc. 114)
5. Regeling tarieven in- en doorvoer overige dieren en produkten 1993 (25 juni 1993, Stc. 120)
6. Regeling invoer konijne- en hazevlees 1993 (30 juni 1993, Stc. 125; gewijzigd 20 juni 1997, Stc.

116)
 

8.8 Wet bestrijding tuberculose onder het vee (Stb. 1954, 352; ingetrokken Stb.
1964, 120)

8.9 Wet op de uitoefening van de diergeneeskunst, Stb. 1954, 372
1. Besluiten studentenhulp bij de uitoefening van de diergeneeskunst ter bestrijding van bepaalde

dierziekten (16 augustus 1956, Stc. 165; 23 augustus 1957, Stc. 167; 5 oktober 1957, Stc. 200 en
10 december 1962, Stc. 378)

2. Besluit pluimveeselecteurs bij de uitoefening van de diergeneeskunst ter bestrijding van pokken en
difterie bij hoenders (16 augustus 1956, Stc. 165)

3. Beschikking wijze van toelating van anderen dan dierenartsen tot de uitoefening van de
verloskunst en tot het castreren van door de minister aan te wijzen diersoorten (1 mei 1956, Stc.
85)

4. Beschikking aanwijzing Gezondheidsdienst voor Pluimvee te Soesterberg van 8 september 1959
5. Beschikking aanwijzing van opsporingsambtenaren ten aanzien van de Wet op de uitoefening van

de diergeneeskunst (30 november 1956, Stc. 235).
6. Vrijstellingsregeling diergeneesmiddelen voor EEG dierenartsen (28 juli 1992, Stc. 148)
7. Regeling meldingsplicht dierenartsen (21 mei 1979, Stc. 99)
 

8.10 Landbouwwet (26 juli 1957, Stb. 342)
1. Regeling uitvoer vleesprodukten 1979 en 1992;
2. Regeling keuring en handelsverkeer vers vlees pluimvee 1985 (20 juni 1985, Stc. 120)
3. Regeling gezondheidsverklaring voor personen werkzaam in de vleesindustrie (9 oktober 1987,

Stc. 198)
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4. Beschikking vervoer diepgevroren sperma van runderen (28 december 1989, Stc. 253)
5. Beschikking vervoer embryo’s van runderen (9 april 1991, Stc. 71)
6. Regeling vervoer pluimvee en broedeieren 1992
7. Beschikking vervoer pluimvee en broedeieren 1992
8. Beschikking vervoer sperma van varkens (18 maart 1992, Stc. 59; gewijzigd 18 december 1992,

Stc. 249)
9. Beschikking vervoer geregistreerde paarden (13 mei 1992, Stc. 94)
10. Regeling keuring en handelsverkeer pluimveevlees 1992 (21 december 1992, Stc. 253; gewijzigd

31 december 1992, Stc. 254; 16 april 1993, Stc. 78; 27 mei 1993, Stc. 99; 30 juni 1993, Stc. 125)
11. Regeling vervoersverbod bij paardepest (18 maart 1993, Stc. 57)
12. Regeling in- en doorvoer levende dieren en produkten 1993 (14 juni 1993, Stc. 114)
13. Regeling vervoer levende dieren en produkten 1993 (14 juni 1993, Stc. 114)
14. Regeling tarieven in- en doorvoer overige dieren en produkten 1993 (25 juni 1993, Stc. 120)
15. Regeling keuring en handelsverkeer konijne- en hazevlees 1993 (30 juni 1993, Stc. 125; 19

december 1997, Stc. 247)
 

8.11 Wet tot wering van besmettelijke ziekten bij nertsen (3 maart 1960, Stb.
102)
1. Beschikking maatregelen betreffende de in- en doorvoer van nertsen (12 april 1960, Stc. 73)
2. KB houdende voorschriften tot wering van voor konijnen besmettelijke ziekten en tot bestrijding van

voor nertsen besmettelijke ziekten (Stb. 1971, 576)
3. Beschikking aanwijzing opsporingsambtenaren Nertsenziektenwet (7 december 1972, Stc. 242)
4. Beschikking aanwijzing virus enteritis als besmettelijke ziekte van nertsen (21 december 1972, Stc.

252)
5. Regeling in- en doorvoer nertsen 1977 (7 juni 1977, Stc. 112)
6. Regeling in- en doorvoer levende dieren en produkten 1993 (14 juni 1993, Stc. 114)
7. Regeling tarieven in- en doorvoer overige dieren en produkten 1993 (25 juni 1993, Stc. 120)
 

8.12 Wet op de dierenbescherming (25 januari 1961, Stb. 19)
1. Besluit inzake het houden van mestkalveren (8 september 1961, Stb. 296)
2. Wet houdende wijziging van de artikelen 254 en 455 van het Wetboek van strafrecht en andere

voorzieningen op het gebied van de dierenbescherming (Stb. 1962, 324)
3. Besluit inzake het houden van een waak- of heemhond (19 december 1962, Stb. 585)
4. Honden- en kattenbesluit (9 oktober 1964, Stb. 385)
5. Honden- en kattenbesluit (9 maart 1981, Stb. 412)
6. Regeling houdende aanwijzing vaccins honde- en katteziekte (23 november 1984, Stc. 233)
7. KB houdende regelen ter zake van het houden en huisvesten van kalveren (Stb. 1994, 576)
 

8.13 Antibioticawet (1 augustus 1964, Stb. 363)
1. Beschikking uitvoering van de Antibioticawet (7 december 1964, Stc. 239 en 24 oktober 1967, Stc.

210)
2. KB houdende aanwijzing van chemotherapeutica voor aanwending bij dieren (Stb. 1970, 645)
3. Besluit inzake bevoegdheid voor inenting door pluimveehouders en hun personeel (Stc. 1977,

1506)
4. Beschikking uitvoering van de Antibioticawet (7 december 1964, Stc. 239 en 24 oktober 1967, Stc.

210)
 

8.14 Wet op de dierproeven (12 januari 1977, Stb. 67)
1. Installatie Commissie van advies dierproeven (Stc. 1978, 173)
2. Dierproevenbesluit (31 mei 1985, Stb. 336)
3. Regeling erkenning diploma’s Dierproevenbesluit (10 mei 1993, Stc. 95)
 

8.15 Wet dierenvervoer (12 mei 1977, Stb. 338)
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Hierin is de Richtlijn van de Raad inzake de bescherming van dieren tijdens internationaal vervoer
(77/489/EEG, Pb L 200) geïmplementeerd.
1. Besluit dierenvervoer 1980 (8 april 1980, Stc. 228, gewijzigd 17 mei 1983 , Stb. 273)
2. Beschikking vrijstelling landbouwvoertuigen 1980 (2 juli 1980, Stc. 313)
3. Beschikking aanbrenging dierenvervoerplaat (25 september 1980, Stc. 189)
4. Regeling wegvervoer vee en pluimvee 1980 (17 december 1980, Stc. 1981, 3)
 

8.16 Diergeneesmiddelenwet (27 juni 1985, Stb. 410)
1. Besluit tijdelijke voorziening voorschrijven en afleveren gekanaliseerde diergeneesmiddelen (Stb.

1986, 725)
2. Besluit uitzondering registratieregime diergeneesmiddelen (24 maart 1986, Stc. 228)
3. Regeling toepassing Europese Farmacopee (7 april 1986, Stc. 69)
4. Vrijstellingsregeling artikel 2 Diergeneesmiddelenwet (8 april 1986, Stc. 70)
5. Vrijstellingsregeling partijkeuring (17 april 1986, Stc. 78)
6. Regeling registratie diergeneesmiddelen (17 april 1986, Stc. 81; gewijzigd 21 september 1992, Stc.

185; 29 maart 1993, Stc. 62; 11 mei 1993, Stc. 91)
7. Beschikking aanwijzing opsporingsambtenaren Diergeneesmiddelwet (24 april 1986, Stc. 82)
8. Vrijstellingsregeling gemedicineerd voeder (1 mei 1986, Stc. 86)
9. Beschikking aanwijzing van instellingen die smetstoffen voorhanden mogen hebben (26 mei 1986,

Stc. 101)
10. Eisen- en controlebesluit vergunningen diergeneesmiddelen (5 juni 1986, Stb. 343)
11. Besluit verpakking en etikettering diergeneesmiddelen (27 augustus 1986, Stb. 511; gewijzigd 19

oktober 1992, Stb. 558)
12. Besluit uitzondering vergunningsplicht diergeneesmiddelen (5 september 1986, Stb. 470)
13. Aanvraagregeling vergunningen (8 september 1986, Stc. 178)
14. Kanalisatieregeling diergeneesmiddelen en gemedicineerde voeders (23 september 1986, Stc.

187)
15. Regeling inrichting vergunningenregister (23 september 1986, Stc. 187)
16. Regeling nadere eisen ten aanzien van vergunningen (23 september 1986, Stc. 187)
17. Regeling aanwijzing niet voor registratie in aanmerking komende substanties (23 september 1986,

Stc. 187)
18. Regeling voor opname op de lijst van homeopathische diergeneesmiddelen (14 november 1986,

Stc. 224)
19. Regeling houdende aanwijzing van biotechnisch bereide somatotropines als substanties die niet in

aanmerking komen voor registraties (28 januari 1987, Stc. 20)
20. Regeling aanwijzing verboden substanties voor bereiding van entstoffen (10 april 1987, Stc. 73)
21. Regeling diergeneesmiddelenregister (16 april 1987, Stc. 78)
22. Regeling verboden substanties voor houders van dieren (23 april 1987, Stc. 80)
23. Beschikking voor monsteronderzoek aangewezen instellingen (24 april 1987, Stc. 79)
24. Regeling aanwijzing smetstoffen (27 april 1987, Stc. 82)
25. Regeling administratievoorschriften ingevolge Diergeneesmiddelenwet (27 april 1987, Stc. 82;

gewijzigd 1 juli 1993, Stc. 129))
26. Vrijstellingsregeling ten behoeve van bereiders van gemedicineerd voeder (27 april 1987, Stc. 82)
27. Vrijstellingsregeling voor additieven van verplichting van artikel 8 van het Eisen- en controlebesluit

vergunningen diergeneesmiddelen (13 juli 1987, Stc. 134)
28. Regeling aanwijzing instellingen kanalisatieregime (26 augustus 1987, Stc. 166)
29. Regeling toezichthoudende ambtenaren Diergeneesmiddelenwet (25 september 1987, Stc. 187)
30. Vrijstellingsregeling ten behoeve van dierproeven (6 oktober 1987, Stc. 196)
31. Vrijstelling vergunningsplicht dierenartsen bij gemedicineerd voeder (27 oktober 1987, Stc. 210)
32. Regelen betreffende de monsterneming bij vee (28 juni 1988, Stb. 369)
33. Besluit jaarlijkse registratievergoeding (23 september 1988, Stb. )
34. Residubesluit diergeneesmiddelen (9 oktober 1989, Stb. 588)
35. Besluit voorschriften voor magistrale bereiding, ambulante handel en aflevering van

diergeneesmiddelen (24 oktober 1989, Stb. 513; gewijzigd 6 augustus 1993, Stb. 463)
36. Regeling richtsnoeren voor de beoordeling van de A, D en K toevoegingsmiddelen, tevens

diergeneesmiddelen (4 december 1989, Stc. 238)
37. Algemene uitverkoop- en opgebruiktregeling diergeneesmiddelen (17 januari 1991, Stc. 15)
38. Regeling ter uitvoering van artikel 8 van de Regeling administratievoorschriften ingevolge

Diergeneesmiddelenwet (23 januari 1991, Stc. 26)
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39. Besluit houdende de inwerkingtreding van artikel 1, eerste lid, voor wat betreft de omschrijving van
dierenarts en artikel 61, derde lid, eerste gedachtenstreepje, van de Diergeneesmiddelenwet (14
juli 1992, Stb. 401)

40. Regeling praktijkkeuring (7 september 1992, Stc. 176)
41. KB houdende het in medebewind geven van het stellen van eisen ter zake de vergunningverlening

ex. artikel 33 van de Diergeneesmiddelenwet (Stb. 1993, 567)
 

8.17 Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde (21 maart 1990, Stb. 214,
gewijzigd 23 augustus 1992)
1. Besluit houdende de aanwijzing van handelingen die niet worden aangemerkt als uitoefening van

de diergeneeskunde; Besluit tot uitvoering van artikel 1 vierde lid, Wet op de uitoefening van de
diergeneeskunde 1990 (23 september 1991, Stb. 399; gewijzigd bij het Ingrepenbesluit)

2. Besluit houdende regelen betreffende de uitoefening van de diergeneeskunde in beperkte omvang
(23 september 1991, Stb. 526)

3. Besluit houdende regelen betreffende de uitoefening van de diergeneeskunde in beperkte omvang
Besluit Para-veterinairen (23 september 1991, Stb. 526)

4. Regeling aanwijzing toezichthoudende en opsporingsambtenaren Wet op de uitoefening van de
diergeneeskunde 1990 (6 november 1991, Stc. 220)

5. Regeling toelating onderdanen EEG-lidstaten tot de uitoefening van de diergeneeskunde (6
november 1991, Stc. 220)

6. Regeling toegelaten handelingen ( 11 november 1991, Stc. 223)
7. Regeling aanmelding toelating para-veterinairen (27 november 1991, Stc. 235)
8. Regeling aanmelding tot de uitoefening van de diergeneeskunde (27 november 1991, Stc. 235)
9. Regeling register Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 (17 december 1991, Stc.

248)
10. Regeling aanwijzing artikel 29 ambtenaar (18 december 1991, Stc. 248)
11. Bewijsstukken overgangsregeling fysiotherapie bij dieren (9 juli 1992, Stc. 134)
12. Beschikking benoemingen in veterinair tuchtcollege (10 juli 1992, Stc. 36)
13. Besluit houdende gedeeltelijke inwerkingtreding van de Wet op de uitoefening van de

diergeneeskunde 1990 (14 juli 1992, Stb. 214)
14. Besluit houdende de inwerkingtreding van de bepalingen inzake het tuchtrecht van de Wet op de

uitoefening van de diergeneeskunde 1990 (24 september 1992, Stb. 512)
15. Beschikking benoemingen in veterinair beroepscollege (30 september 1992, Stc. 190)
16. Besluit electronische apparaten voor diergeneeskundig gebruik (Stb. 1994, 108)
 

8.18 Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (24 september 1992 Stb. 585)
1. Regeling aanwijzing ambtenaren Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (6 januari 1993,

gewijzigd 13 juli 1995, Stc. 137; 5 juni 1996, Stc. 107)
2. Besluit Raad voor dierenaangelegenheden (1993, Stb. 6)
3. Besluit vervoer van en naar besmette of van besmetting verdachte gebouwen en terreinen (1994,

Stb. 73, in werking 13 april 1996 bij KB van 18 december 1995, Stb. 1996, 217)
4. Regeling keuring en handel dierlijke produkten (10 juni 1994, Stc. 113; gewijzigd 24 september

1996, 20 juni 1997, Stc. 116; Stc. 188, 16 september 1997, Stc. 184; 19 december 1997, Stc. 247)
In deze regeling zijn de volgende EG-richtlijnen en beschikking geïmplementeerd:
 88/657/EEG
 89/662/EEG
 90/657/EEG
 91/494/EEG
 91/495/EEG
 92/116/EEG
 92/118/EEG
 92/45/EEG
 93/121/EG
 93/13/EG
 93/14/EG
 94/659/EG
 94/839/EG
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 94/860/EG
 94/887/EG
 94/888/EG

5. Embryobesluit (1994, Stb. 162)
6. Besluit uitvoer dieren en produkten van dierlijke oorsprong (1994, Stb. 163; gewijzigd 4 mei 1994,

Stb. 343; 21 november 1995, Stb. 648) In deze regeling zijn de volgende EG-richtlijnen
geïmplementeerd
 92/45/EEEG
 92/65/EEEG
 92/118/EEEG 

7. Besluit aanwijzing diersoorten besmettelijke dierziekten (1994, Stb. 164, in werking 13 april 1996
bij KB van 18 december 1995, Stb. 1996, 217)

8. Besluit registratie substanties en bijwerkingen (1994, Stb. 271)
9. Besluit inzake het in de handel brengen van dieren en produkten en de toepassing van

maatregelen m.b.t. in Nederland gebrachte dieren en produkten (1994, Stb. 343)
10. Varkensbesluit (7 juli 1994, Stb. 577)
11. Fokkerijbesluit (1994, Stb. 696)
12. Besluit verdachte dieren (1994, Stb. 731, in werking 13 april 1996 bij KB van 18 december 1995,

Stb. 1996, 217)
13. Besluit gebruik sera en entstoffen (1994, Stb. 732, in werking 13 april 1996 bij KB van 18

december 1995, Stb. 1996, 217)
14. Besluit niet gehouden dieren (1994, Stb. 733)
15. Besluit Dierenvervoer 1994 (28 oktober 1994, Stb. 806, in werking 1 oktober 1995 bij KB van 1

september 1995, Stb. 422; gewijzigd 8 november 1994, Stb. 561)
16. Regeling handel levende dieren en levende produkten (30 november 1994, Stc. 250; 22 maart

1996, Stc. 59; 28 maart 1996, Stc. 63; 24 september 1996, Stc. 188; 20 juni 1997, Stc. 116; 31 juni
1997, Stc. 152; 17 december 1997, Stc. 244; 19 december 1997, Stc. 247). In deze regeling zijn
geïmplementeerd:
 64/432/EEG
 72/462/EEG
 72/462/EEG
 80/215/EEG
 88/407/EEG
88/657/EEG,
 89/556/EEG
 90/425/EEG
 90/426/EEG
 90/429/EEG
 90/539/EEG
90/667/EEG,
 90/675/EEG
91/494/EEG,
91/495/EEG,
 91/496/EEG
 91/67EEEG
 91/68/EEG
 92/102/EEG
92/118/EEG,
92/45/EEG,
 92/65/EEG
 94/42/EG.

17. Regeling aanwijzing ambtenaar als bedoeld in art. 19.2 van de Gezondheids- en welzijnswet voor
dieren (20 februari 1995, Stc. 37)

18. Regeling invoer hooi en stro (22 juni 1995, Stc. 122; gewijzigd 31 juli 1997, Stc. 152 )
19. Regeling dierenvervoer (13 juli 1995, Stc. 141).
20. Besluit vervoer van en naar besmette of van besmetting verdachte gebouwen en terreinen (15 juli

1995) dient ook ter uitvoering van de EG richtlijnen:
 78/52/EEG
 80/217/EEG
 85/511/EEG
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 92/117/EEG
 92/119/EEG
 92/35/EEG
 92/40/EEG
 92/66/EEG
 93/53/EG.

21. Regeling vervoersverbod bijen Zuid-Limburg 1995 III (13 december 1995, Stc. 243; ingetrokken 9
juli 1996, Stc. 130)

22. Besluit bescherming tegen bepaalde zoönosen en bestrijding besmettelijke dierziekten (27
december 1995, Stb. 156, in werking 13 april 1996 bij KB van 18 december 1995, Stb. 217) Het
besluit dient mede ter uitvoering van de richtlijnen:
 64/433/EEG
 71/118/EEG
 77/99/EEG
 91/67/EEG
 92/117/EEG
 92/119/EEG.

23. Besluit scheiden van dieren, houdende regelen ter zake van het scheiden van dieren van het
ouderdier (Stb. 1996, 137; nog niet in werking op 5 juli 1996 S&J).

24. Besluit voortplantingstechnieken bij dieren (25 januari 1996, Stb. 138)
25. Ingrepenbesluit, houdende aanwijzing van en regelen omtrent toegestane ingrepen bij dieren (nog

niet in werking) (25 januari 1996, Stb. 139)
26. Regeling betreffende uitvoering bestrijdingsmaatregelen besmettelijke dierziekten (12 maart 1996,

Stc. 61). Deze regeling dient mede ter uitvoering van:
 80/217/EEG
 85/511/EEG
 92/35/EEG
 92/40/EEG
 92/66/EEG
 92/119/EEG
 93/53/EG

27. Regeling betreffende maatregelen ter voorkoming van overbrenging besmetting (12 maart 1996,
Stc. 61)

28. Regeling betreffende het bijeenbrengen van dieren (12 maart 1996, Stc. 61; 21 februari 1997, Stc.
43; 19 mei 1998, Stc. 95)

29. Regeling toegang van personen of groepen van personen tot besmette of van besmetting
verdachte gebouwen en terreinen (12 maart 1996, Stc. 61). Deze regeling dient mede ter
uitvoering van de EG-richtlijnen:
 80/217/EEG
 85/511/EEG
 92/40/EEG
 92/66/EEG
 92/119/EG
 93/53/EG

30. Regeling inzake het verlaten van besmette of van besmetting verdachte gebouwen en terreinen
(12 maart 1996, Stc. 61). Deze regeling dient mede ter uitvoering van de EG-richtlijnen:
 80/217/EEG
 85/511/EEG
 92/40/EEG
 92/66/EEG
 92/119/EEG
 93/53/EG

31. Regeling aanwijzing ambtenaren bestrijding besmettelijke dierziekten (12 maart 1996, Stc. 61)
32. Regeling entstoffen voor dieren (12 maart 1996, Stc. 61; gewijzigd 19 april 1996, Stc. 83) De

regeling dient mede ter uitvoering van de EG-richtlijn 92/66/EEG.
33. Regeling aanwijzing besmettelijke dierziekten (12 maart 1996, Stc. 61; gewijzigd 26 juni 1996, Stc.

126)
34. Regeling tegemoetkoming schade kalvereigenaren BSE 1996 (3 april 1996, Stc. 68; gewijzigd 16

april 1996, Stc. 74)
35. Regeling vergoeding Kalvereigenaren BSE 1996 (26 april 1996, Stc. 82, gewijzigd 19 juni 1996,
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Stc. 118)
36. Regeling tegemoetkoming schade kalvermesters BSE (8 mei 1996, Stc. 88)
37. Besluit ritueel slachten (6 november 1996, Stb. 573)
38. Besluit biotechnologie bij dieren (9 december 1996, Stb. 1997, 5)
39. Regeling uitvoerverbod varkens (10 februari 1997, Stc. 28)
40. Regeling uitvoerverbod varkens en sperma van varkens (21 maart 1997, Stc. 58; gewijzigd 20

maart 1998, Stc. 58)
41. Regeling verbod gebruik mengsperma (10 april 1997, Stc. 70)
42. Herbevolkingsregeling klassieke varkenspest 1997 (Stc. 221; gewijzigd 27 november 1997, Stc.

230; 19 mei 1998, Stc. 95)
43. Besluit doden van dieren (16 mei 1997, Stb. 235)
44. Regeling fokverbod varkens I (2 juni 1997, Stc. 101)
45. Quarantainemaatregelen invoer levende dieren en dierlijke producten i.v.m. mond- en klauwzeer

(20 juni 1997, Stc. 116)
46. Regeling fokverbod varkens II (24 juni 1997, Stc. 118)
47. Kortingsregeling preventieve maatregelen klassieke varkenspest 1997 (12 september 1997, Stc.

178; gewijzigd 23 juni 1998, Stc. 117)
48. Regeling compartimentering varkens en vervoermiddelen voor varkens (15 september 1997, Stc.

177; 19 mei 1998, Stc. 95)
49. Regeling vervoersbeperkingen varkens (22 september 1997, Stc. 182; 19 mei 1998, Stc. 95)
50. Regeling vervoersverbod bijen Zeeuws-Vlaanderen 1997 (7 november 1997, Stc. 217)
51. Besluit identificatie en registratie van dieren (14 november 1997, Stb. 602)
52. Herbevolkingsregeling klassieke varkenspest 1997 (17 november 1997, Stc. 221)
53. Besluit aanwijzing voor productie te houden dieren (10 december 1997, Stb. 51)
54. Besluit gebruik sera en entstoffen (17 december 1997, Stb. 750; gewijzigd 6 mei 1998, Stb. 316).
55. Regeling identificatiekenmerken (19 december 1997, Stc. 247)
56. Regeling aanvullend regime kerngebied varkenspest 1998 (14 januari 1998, Stc. 9)
57. Besluit bedrijfscontrole varkensziekten (19 januari 1998, Stb. 54)
58. Regeling inzake hygiënevoorschriften besmettelijke dierziekten (23 juni 1998, Stc. 117)
59. Uitvoeringsregeling varkensheffing (28 juli 1998, Stc. 143)

8.19 Subsidieregeling diergezondheid 1996 (7 mei 1996, Stc. 91)

8.20 Visserijwet, art. 2b
Regeling aquicultuur (6 januari 1993, Stc. 7; 20 juni 1997, Stc. 116; 19 december 1997, Stc. 247). In
deze regeling zijn een aantal EG-richtlijnen voor aquiculturen op veterinairrechtelijk gebied
geïmplementeerd:
89/662/EEG (Pb L 395/13)
90/425/EEG (Pb L 224/29)
90/675/EEG (Pb L 373)
91/496/EEG (Pb L 268/56)
91/67/EEG (Pb L 46)
92/571/EEG (Pb L 376)
Voorts is deze regeling gebaseerd op de Visserijwet, art. 2b, Warenwet en Destructiewet en het
Reglement zee- en kustvisserij 1977

8.21 Overige regelgeving
1. Instellingsbeschikking Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (13 september 1983, Stc. 181;

gewijzigd 2 juli 1994 Regeling instelling Gebruikersraad RVV, Stc. 128)
2. Regeling kringindeling RVV 1988.

8.22 Regelgeving van publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties
Produktschap voor Pluimvee en Eieren
1. Verordening onschadelijkmaking slachtafvallen van pluimvee, wild en konijnen (27 mei 1959, VbBo
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29)
2. Verordening toedienen bepaalde vreemde stoffen aan pluimvee (19 september 1960, VbBo 40)
3. Verordening stempeling en administratieve voorschriften broedeieren van ganzen, kalkoenen en

parelhoenders (26 februari 1964, VbBo 16)
4. Verordening teeltregeling eenden 1966 (8 juni 1966, VbBo25A
5. Verordening teeltregeling hoenders 1966 (8 juni 1966, VbBo 25 A)
6. Uitvoeringsbesluit ontsmetting broedeieren en broedmachines 1966 (1 juli 1966, VbBo 26)
7. Besluit onderzoek salmonella pullorum 1986 (9 december 1985, VbBo 59)
8. Besluit onderzoek salmonella-pullorum kalkoenen (25 juli 1988, PBO 40)
9. Verordening verbod toediening chlooramphenicol (4 februari 1991, PBO 11)
Produktschap voor Vee en Vlees
1. Verordening schadelijke stoffen dieren 1973
2. Besluit aanwijzing schadelijke stoffen dieren (mengvoeders) (9 april 1974,VbBo 15)
3. Verordening toediening van stoffen met hormonale werking 1987 (9 december 1987, PBO 1988,

12)
4. Uitvoeringsbesluit van de voorzitter van het Produktschap voor Vee en Vlees (monsterneming) (18

april 1988, PBO 23)
5. Verordening schadelijke stoffen dieren 1990 (9 mei 1990, PBO 1991, 5)
6. Verordening stoffen met sympathico mimetische werking 1991 (9 januari 1991, PBO 10)
7. Uitvoeringsbesluit van de voorzitter van het Produktschap voor Vee en Vlees (dioxinebesluit) (18

januari 1991, PBO 5)
8. Uitvoeringsbesluit van de voorzitter van het Produktschap voor Vee en Vlees (merking) (18 januari

1991, PBO 5)
9. Ontheffingsbesluit Verordening schadelijke stoffen dieren 1990) (18 januari 1991 PBO 9)
10.  Verordening identificatie en registratie van runderen 1991 (13 maart 1991, PBO 48)
Produktschap voor Veevoeder
1. Verordening geïmporteerde melen van dierlijke oorsprong 1975
2. Uitvoeringsbesluit geïmporteerde melen van dierlijke oorsprong 1975
3. Verordening geïmporteerde diermelen 1985 (13 februari 1985, VbBo 33)
4. Verordening Diervoeder 1986 (PBO blad 1986, afl. 35, Nr. Vvr 6; laatst gewijzigd 1993 PBO-blad

1992, nr. 20)
Bedrijfschap voor de Handel in vee
1. Verordening identificatie en registratie bij de verhandeling van runderen (3 december 1982, VbBo

1983, 15)
2. Verordening preventieve gezondheidsmaatregelen bij de verhandeling van varkens 1982 (3

december 1982, VbBo 1983, 15)
3. Besluit ter uitvoering van de Verordening identificatie en registratie bij de verhandeling van

runderen 3 december 1982, VbBo 1983, 18)
4. Verordening identificatie en registratie bij de verhandeling van runderen 1991 (15 maart 1991, PBO

46)
Bedrijfschap Pluimveehandel en -industrie
1. Verordening onschadelijkmaking slachtafvallen (19 juni 1958, VbBo 2)
2. Verordening hygiëne en technische inrichting, konijnen, wild, kwartels (14 april 1982, VbBo 26)
3. Verordening produktie van en handel in broedeieren en levend pluimvee (12 maart 1992, PBO

1992, 20)
4. Verordening identificatie en registratie schapen en geiten 1995
Landbouwschap
1. Verordening N.C.D.-bestrijding 1976 (7 januari 1976, VbBo 2, gewijzigd 15 november 1985, VbBo

52)
2. Uitvoeringsbesluit Verordening N.C.D.-bestrijding 1976 (ontsmetting hokken)
3. Uitvoeringsbesluit Verordening N.C.D.-bestrijding 1976 (vaststelling modellen formulieren en

entbericht)
4. Uitvoeringsbesluit Verordening N.C.D.-bestrijding 1976 (aanwijzing schema’s en richtlijnen

Stichting Gezondheidszorg voor dieren)
5. Verordening identificatie en registratie varkens (L18 VbBo 1979, 13)
6. Verordening bestrijding runderziekten (2 april 1980 (VbBO 17, gewijzigd 6 september 1989 (PBO

1989, 46)
7. Reglement bestrijding rundertuberculose 1985
8. Reglement bestrijding abortus bang 1985
9. Reglement bestrijding enzoötische bovine leukose 1985 (gewijzigd 1990)
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10. Verordening bestrijding ziekte van Johne (4 september 1985 VbBo 45)
11. Uitvoeringsbesluit Verordening bestrijding ziekte van Johne 1985 (10 januari 1986, VbBo 3)
12. Verordening registratie varkenshouderijen 1990 (4 april 1990, PBO 21)
13. Verordening identificatie en registratie runderen 1991 (15 mei 1991, PBO 24)
14. Besluit van het dagelijks bestuur van het Landbouwschap tot vaststelling van het tijdstip van

inwerkingtreding van de Verordening identificatie en registratie runderen 1991 (16 september 1991,
VbBo 47)

 

8.23 EU-Richtlijnen voor de gezondheid en welzijn van dieren
1. Richtlijn van de Raad inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het

intracommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens (64/432/EEG, Pb 121)
(Geïmplementeerd in de Beschikking invoer slachtdieren 1970, Regeling uitvoer vee 1974)

2. Richtlijn van de Raad inzake gezondheidsvraagstukken op het gebied van het intracommunautair
handelsverkeer in vers vlees (64/433/EEG, Pb L 121), gewijzigd bij de richtlijn van 7 februari 1983
(83/90/EEG. Pb L 59)

3. Resolutie van de Raad inzake de op veterinair gebied te treffen communautaire maatregelen (12
maart 1968, Pb C 22)

4. Besluit van de Raad tot instelling van een Permanent Veterinair Comité (68/361/EEG, Pb L 255)
5. Richtlijn van de Raad inzake gezondheidsvraagstukken op het gebied van de produktie en het in

de handel brengen van vers vlees van pluimvee (71/118/EEG, Pb L 55)
6. Richtlijn van de Raad inzake gezondheidsvraagstukken en veterinairrechtelijke vraagstukken bij de

invoer van runderen en varkens, schapen, geiten, van vers vlees of van vleesprodukten uit derde
landen (72/462/EEG, Pb L 302)

7. Richtlijn van de Raad betreffende de verdoving van dieren voor het slachten (74/577/EEG, Pb L
316)

8. Richtlijn van de Raad inzake het opsporen van trichinen bij de invoer van vers vlees van varkens,
huisdieren uit derde landen (77/96/EEG. Pb L 26)

9. Richtlijn van de Raad betreffende gezondheidsvoorschriften voor de produktie en het in de handel
brengen van vleesprodukten en bepaalde andere produkten van dierlijke oorsprong (77/99/EEG,
Pb L 26)

10. Richtlijn van de Raad betreffende een gemeenschappelijke actie met het oog op de uitroeiing van
brucellose, tuberculose en leukose bij runderen (77/391/EEG, Pb L 145)

11. Richtlijn van de Raad inzake de bescherming van dieren tijdens internationaal vervoer
(77/489/EEG, Pb L 200)

12. Richtlijn van de Raad betreffende raszuivere fokrunderen (77/504/EEG, Pb L 206)
13. Besluit van de Raad tot instelling van een Permanent Zoötechnisch Comité (77/505/EE\G, Pb L

206)
14. Richtlijn van de Raad tot vaststelling van communautaire criteria voor de nationale programma’s

voor de versnelde uitroeiing van brucellose, tuberculose en endemische leukose bij runderen
(78/52/EEG, Pb L 15)

15. Beschikking van de Raad tot vaststelling van een lijst van derde landen van waaruit de lidstaten de
invoer van runderen, varkens, vers vlees en vleesprodukten toestaan (79/542/EEG, Pb L 146)

16. Richtlijn van de Raad inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het
intracommunautair handelsverkeer in vleesprodukten (80/215/EEG, Pb L47)

17. Richtlijn van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke maatregelen ter bestrijding van de
klassieke varkenspest (80/217/EEG, Pb L 47)

18. Richtlijn van de Raad houdende voorschriften welke ertoe strekken het grondgebied van de
Gemeenschap vrij van klassieke varkenspest te maken en te houden (80/1095/Pb L 325)

19. Richtlijn van de Raad tot vaststelling van bepaalde maatregelen voor de tenuitvoerlegging van de
richtlijn inzake de bescherming van dieren tijdens internationaal vervoer (81/389/EEG, Pb L 150/1)

20. Richtlijn van de Raad betreffende het verbod van bepaalde stoffen met hormonale werking en van
stoffen met thyreostatische werking (81/602/EEG, Pb 222)

21. Richtlijn van de Raad inzake de melding van dierziekten in de Gemeenschap (82/894/EEG, Pb L
378)

22. Richtlijn van de Raad houdende afwijking van de richtlijn 77/99/EEG ten aanzien van sommige
produkten die andere levensmiddelen bevatten en die voor een gering percentage uit vlees of
vleesprodukten zijn samengesteld (83/201/EEG, Pb L 112)

23. Richtlijn van de Raad inzake de financiering van de keuringen en sanitaire controles van vers vlees
en van vlees van pluimvee (85/73/EEG, Pb L 32)
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24. Richtlijn van de Raad tot aanvulling van richtlijn 81/602/EEG betreffende het verbod van bepaalde
stoffen met hormonale werking en van stoffen met thyreostatische werking (85/385/EEG, Pb L 191)

25. Richtlijn van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke maatregelen ter bestrijding van
mond- en klauwzeer (85/511/EEG, Pb L 315)

26. Richtlijn van de Raad inzake het onderzoek van dieren en vers vlees op de aanwezigheid van
residuen (86/469/EEG, Pb L 275)

27. Richtlijn van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen van de Lidstaten betreffende de bescherming van dieren die voor experimentele en
andere wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt (86/609/EG, Pb L 358)

28. Richtlijn van de Raad betreffende de toelating van raszuivere fokrunderen tot de voortplanting
(87/328/EEG, Pb L 167)

29. Richtlijn van de Raad tot instelling van een verbod op het gebruik van bepaalde stoffen met
hormonale werking in de veehouderij (88/146/EEG, Pb L 70)

30. Richtlijn van de Raad ter uitvoering van het arrest van het Hof van Justitie in zaak 131/86
(vernietiging van richtlijn 86/113/EEG van de Raad tot vaststelling van minimumnormen ter
bescherming van legkippen in batterijen) (88/166/EEG, Pb L 74)

31. Besluit van de Raad betreffende de sluiting van het Europees Verdrag over de bescherming van
slachtdieren (88/306/EEG, Pb L 137)

32. Beschikking van de Raad betreffende de niveaus van de overeenkomstig richtlijn 85/73/EEG te
heffen retributies voor de keuringen en sanitaire controles van vers vlees (88/408/EEG, Pb L 194)

33. Richtlijn van de Raad houdende wijziging van richtlijn 64/432/EEG met betrekking tot endemische
runderleukose en houdende intrekking van richtlijn 80/1102/EEG (88/406/EEG, Pb L 194)

34. Richtlijn van de Raad houdende vaststelling van de gezondheidsvoorschriften voor vlees dat
bestemd is voor de binnenlandse markt en van de niveaus van de overeenkomstig richtlijn
85/73/EEG voor de keuring van dit vlees te heffen retributies (88/409/EEG, Pb L 194)

35. Richtlijn van de Raad tot vaststelling van eisen voor de produktie van en het handelsverkeer in
gehakt, vlees in stukken van minder dan 100 gram en tot wijziging van de richtlijnen 64/433/EEG,
71/118/EEG en 72/462/EEG (88/657/EEG, Pb L 382)

36. Richtlijn van de Raad betreffende de zoötechnische normen die gelden voor fokvarkens
(88/661/EEG, Pb L 382)

37. Richtlijn van de Raad inzake veterinaire controles in het intracommunautaire handelsverkeer in het
vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (89/662/EEG, Pb L 395)

38. Richtlijn van de Raad tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het
intracommunautaire handelsverkeer in embryo’s van als huisdier gehouden runderen en de invoer
daarvan uit derde landen (89/556/EEG, Pb L 302; gewijzigd bij 93/52/EEG, Pb L 175)

39. Richtlijn van de Raad betreffende de toelating van raszuivere fokvarkens tot de voortplanting
(90/118/EEG, Pb L 71)

40. Richtlijn van de Raad betreffende de toelating van hybride fokvarkens tot de voortplanting
(90/119/EEG, Pb L 71)

41. Richtlijn van de Raad tot wijziging van richtlijn 85/511/EEG tot vaststelling van gemeenschappelijke
maatregelen ter bestrijding van mond- en klauwzeer, richtlijn 64/432/EEG inzake
veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautair handelsverkeer in
runderen en varkens en richtlijn 72/462/EEG inzake gezondheidsvraagstukken en
veterinairrechtelijke vraagstukken bij de invoer van runderen en varkens en van vers vlees en
vleesprodukten uit derde landen (90/423/EEG, Pb L 296)

42. Richtlijn van de Raad inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautair
handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruitzicht van de
totstandbrenging van de interne markt (90/425/EEG, Pb L 224)

43. Richtlijn van de Raad tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van
paardachtigen en de invoer van paardachtigen uit derde landen (90/426/EEG, Pb L 224)

44. Richtlijn van de Raad betreffende zoötechnische en genealogische voorschriften voor het
intracommunautair verkeer in paardachtigen (90/427/EEG, Pb L 224)

45. Richtlijn van de Raad inzake het handelsverkeer in voor wedstrijden bestemde paardachtigen en
houdende vaststelling van de voorwaarden voor deelneming aan deze wedstrijden (90/428/EEG,
Pb L 224)

46. Richtlijn van de Raad tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften van toepassing op
het intracommunautaire handelsverkeer in sperma van varkens en de invoer daarvan
(90/429/EEG, Pb L 224)

47. Richtlijn van de Raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de verwijdering en
verwerking van dierlijke afvallen, voor het in de handel brengen van dierlijke afvallen en ter
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voorkoming van de aanwezigheid van ziekteverwekkers in diervoeders van dierlijke oorsprong
(vissen daaronder begrepen) en tot wijziging van richtlijn 90/425/EEG (90/667/EEG, Pb L 363)

48. Richtlijn van de Raad tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het
intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren
(90/539/EEG, Pb L 303)

49. Richtlijn van de Raad tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire
controles voor produkten uit derde landen die de Gemeenschap worden binnengebracht
(90/675/EEG, Pb L 373)

50. Richtlijn van de Raad inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire
handelsverkeer in schapen en geiten (91/68/EEG, Pb L 46)

51. Richtlijn van de Raad inzake zoötechnische en genealogische voorschriften voor de handel in
rasdieren en tot wijziging van de richtlijnen 77/504/EEG en 90/425/EEG (91/174/EEG, Pb L 85)

52. Richtlijn van de Raad inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en tot wijziging van de
richtlijnen 90/425/EEG en 91/469/EEG (91/628/EEG, Pb L 340)

53. Richtlijn van de Raad tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het
intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van vers vlees van pluimvee
(91/494/EEG, Pb L 268)

54. Richtlijn van de Raad inzake gezondheidsvoorschriften en veterinairrechtelijke voorschriften voor
de produktie en het in de handel brengen van konijnevlees en vlees van gekweekt wild
(91/495/EEG, Pb 1990 L 268)

55. Richtlijn van de Raad tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire
controles voor dieren uit derde landen die in de Gemeenschap worden binnengebracht en tot
wijziging van de richtlijnen 89/662/EG, 90/425/EEG en 90/675/EEG (91/496/EEG, Pb L 268)

56. Richtlijn van de Raad houdende voorschriften voor het toestaan van tijdelijke en beperkte
afwijkingen op de specifieke communautaire gezondheidsvoorschriften voor de produktie en het in
de handel brengen van vers vlees (91/498/EEG, Pb L 268)

57. Richtlijn van de Raad tot wijziging van richtlijn 80/217/EEG tot vaststelling van gemeenschappelijke
maatregelen ter bestrijding van de klassieke varkenspest (91/682/EEG, Pb L 377)

58. Beschikking van de Raad tot wijziging van richtlijn 80/1095/EEG en van beschikking 80/1096/EEG
ten aanzien van bepaalde maatregelen in verband met klassieke varkenspest (91/686/EEG)

59. Richtlijn van de Raad tot wijziging van de richtlijnen 64/432/EEG, 72/461/EEG en 80/215/EEG ten
aanzien van bepaalde maatregelen in verband met varkenspest (91/687/EEG)

60. Richtlijn van de Raad tot wijziging en bijwerking van richtlijn 77/99/EEG inzake
gezondheidsvraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in
vleesprodukten alsmede tot wijziging van richtlijn 64/433/EEG (92/5/EEG)

61. Richtlijn van de Raad tot vaststelling van controlevoorschriften en van maatregelen ter bestrijding
van de paardepest (92/35/EEG, Pb L157/19)

62. Richtlijn van de Raad houdende wijziging, ten aanzien van paardepest, van richtlijn 90/426/EEG tot
vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van paardachtigen en de invoer
van paardachtigen uit derde landen (92/36/EEG)

63. Richtlijn van de Raad tot vaststelling van communautaire maatregelen voor de bestrijding van
aviaire influenza (92/40/EEG, Pb L 167/1)

64. Richtlijn van de Raad betreffende de gezondheidsvoorschriften en veterinairrechtelijke
voorschriften voor het doden van vrij wild en het in de handel brengen van vrij wild (92/45/EEG, Pb
L 268)

65. Richtlijn van de Raad tot wijziging van richtlijn 90/425/EEG inzake veterinaire en zoötechnische
controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in
het vooruitzicht van de totstandkoming van de interne markt (92/60/EEG)

66. Richtlijn van de Raad tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer
en de invoer in de Gemeenschap van dieren, sperma, eicellen en embryo’s waarvoor ten aanzien
van de veterinairrechtelijke voorschriften geen communautaire regelgeving als bedoeld in bijlage A
onder I van richtlijn 90/425/EEG geldt (92/65/EEG, Pb L 268)

67. Richtlijn van de Raad tot wijziging van richtlijn 89/662/EEG inzake veterinaire controles in het
intracommunautaire handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne
markt (92/67/EEG)

68. Richtlijn van de Raad inzake maatregelen voor de bescherming tegen bepaalde zoönoses en
bepaalde zoönoseverwekkers bij dieren en in produkten van dierlijke oorsprong ten einde door
voedsel overgedragen infecties en vergiftingen te voorkomen (92/117/Eeg, Pb L 62/38)

69. Richtlijn van de Raad tot vaststelling van de veterinairrechtelijke en de gezondheidsvoorschriften
voor het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van produkten waarvoor ten aanzien
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van deze voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving geldt als bedoeld in bijlage A,
hoofdstuk I van richtlijn 89/662/EEG en, wat ziekteverwekkers betreft, van richtlijn 90/425/EEG
(92/118/EEG, Pb 1993 L 62)

70. Richtlijn van de Raad tot vaststelling van algemene communautaire maatregelen voor de
bestrijding van bepaalde dierziekten en van specifieke maatregelen ten aanzien van vesiculaire
varkensziekte (92/119/E Pb l 62/69)

71. Richtlijn van de Raad houdende vaststelling van de voorschriften voor het toestaan van tijdelijke of
beperkte afwijkingen op specifieke communautaire gezondheidsvoorschriften voor de produktie en
het in de handel brengen van bepaalde produkten van dierlijke oorsprong (92/120/EG, Pb 1993 L
62)

72. Richtlijn van de Raad tot vaststelling van minimale communautaire maatregelen voor de bestrijding
van bepaalde visziekten (93/53/EG, Pb L 175/23)

73. Richtlijn van de Raad inzake de bescherming van dieren bij het slachten of doden (93/119/EG Pb L
340/21)

74. Richtlijn van de Raad inzake de certificering van dieren en dierlijke produkten (96/93/Eg, Pb L
13/28)

75. Richtlijn van de Raad betreffende het verbod op het gebruik in de veehouderij van bepaalde stoffen
met hormonale werking en van bepaalde stoffen met thyreostatische werking, alsmede van β-
agonisten en tot intrekking van richtlijnen 81/602/EEG, 88/146/EEG en 88/299/EEG (96/22/EG, Pb
L 125/3)

76. Richtlijn van de Raad inzake controlemaatregelen ten aanzien van bepaalde stoffen en residuen
daarvan in levende dieren en in produkten daarvan en tot intrekking van de richtlijnen 85/358/EEG
en 86/469/EEG en de beschikkingen 89/187/EEG en 91/664/EEG (96/23/EG, Pb L125/10)

 

8.24 EU-Richtlijnen voor diergeneesmiddelen
1. Richtlijn van de Raad betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke

bepalingen inzake farmaceutische specialiteiten (65/65/EEG, Pb 222)
2. Verordening van de Raad houdende een communautaire procedure tot vaststelling van

maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in
levensmiddelen van dierlijke oorsprong (77/90/EEG, Pb L 224)

3. Richtlijn van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgeving der Lidstaten inzake
geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (81/851/EEG, Pb L373)

4. Richtlijn van de Raad inzake de analytische, toxicologisch-farmacologische en klinische normen en
voorschriften betreffende proeven op geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik
(81/852/EEG, Pb L 317)

5. Richtlijn van de Raad inzake het onderzoek van dieren en vers vlees op de aanwezigheid van
residuen (86/469/EEG, Pb L 275)

6. Richtlijn van de Raad tot onderlinge aanpassing van de nationale maatregelen inzake het in de
handel brengen van met behulp van hoogwaardige technieken, met name biotechnieken,
vervaardigde geneesmiddelen (87/2/EEG)

7. Richtlijn van de Raad tot uitbreiding van de werkingssfeer van richtlijn 81/851/EEG betreffende de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake geneesmiddelen voor
diergeneeskundig gebruik, en houdende aanvullende bepalingen voor immunologische
geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (90/677/EEG, Pb 373)

8. Richtlijn van de Raad tot uitbreiding van het toepassingsgebied van richtlijn 81/851/EEG
betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake
geneesmiddelen en tot vaststelling van aanvullende bepalingen voor homeopathische
geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (92/74/EEG, Pb L 297)

9. Richtlijn van de Raad tot wijziging van de bijlage bij richtlijn 81/852/EEG van de Raad inzake de
analytische, toxicologisch-farmacologische en klinische normen en voorschriften betreffende
proeven op geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (92/18/EEG, Pb L 97)

10. Richtlijn van de Raad tot wijziging van de richtlijnen 81/851/EEG en 81/852/EEG betreffende de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake geneesmiddelen door
diergeneeskundig gebruik (93/40/EEG, Pb L 214)

 

8.25 Beschikkingen, richtlijnen en verordeningen van Europese Commissie
De beschikkingen, richtlijnen en verordeningen van de Commissie worden gepubliceerd in het
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Publikatieblad van de EG. De besluiten van de Commissie zijn een uitwerking van de richtlijnen.
Daarnaast neemt de Commissie besluiten naar aanleiding van de actualiteit, uitbraak van een
dierziekte, overeenkomsten met derde landen e.d.
Het aantal besluiten van de Commissie is zo groot en de aard is vaak zo incidenteel, dat in dit rapport
geen overzicht van de besluiten van de Commissie is opgenomen.

8.26 Overige internationale verdragen en regelgeving
1. Besluit betreffende de oprichting van een internationaal bureau voor besmettelijke veeziekten te

Parijs (11 oktober 1926, Stb. 354); oprichting OIE.
2. Wet ter bekrachtiging van de tussen Nederland en België gesloten overeenkomst betreffende de

uitoefening der veeartsenijkunst in de grensgemeenten, benevens de tekst van deze overeenkomst
(9 juni 1940, Stb. J 240)

3. Overeenkomst tussen Nederland en de Duitse Bondsrepubliek betreffende de bestrijding van
veeziekten in de grensgebieden (31 januari/16 april 1958, Tractatenblad 1958, 69 en 1959, 129)

4. Veterinaire overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Italiaanse Republiek (1
september 1950, Tractatenblad 1950, 142)

5. Veterinaire overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Socialistische Republiek
Roemenië (20 juli 1967 Tractatenblad 1967, 187)

6. Veterinaire overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de volksrepubliek Bulgarije (15
oktober 1971, Tractatenblad 1972, 13)

7. Veterinaire overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tjecho-Slowaakse
Socialistische Republiek (4 juli 1972, Tractatenblad 1973, 54)

8. Europese Overeenkomst inzake de bescherming van dieren tijdens internationaal vervoer
(Tractatenblad 1975, 49)

9. Veterinaire overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Poolse Volksrepubliek (31 mei
1978, Tractatenblad 1978, 117)

10. Veterinaire overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de USSR (19 februari 1979,
Tractatenblad 1979, 49)

11. Veterinaire overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de DDR (2 juni 1982,
Tractatenblad 1982, 95)

12. Europese overeenkomst voor de bescherming van gewervelde dieren die worden gebruikt voor
experimentele en andere wetenschappelijke doeleinden (18 maart 1986, Tractatenblad 197)

13. Sanitaire en fytosanitaire overeenkomsten in het kader van de World Trade Organisation (WTO)
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Handelingen
10. Handelingen betreffende de gezondheid en het welzijn van dieren in het
algemeen

N.B. Hieronder vallen de `algemene handelingen’: handelingen die geen grondslag hebben in de
wet- en regelgeving betreffende het beleidsterrein gezondheid en welzijn van dieren, of in
overige wet- en regelgeving en die op ieder beleidsterrein voorkomen. Ook betreft het
handelingen die zowel de gezondheid als het welzijn van het dier op het oog kunnen
hebben.

1
Actor Minister van Landbouw/minister van Volksgezondheid
Handeling Het voorbereiden, mede vaststellen, coördineren en evalueren van het beleid

betreffende gezondheid en welzijn van dieren.
Periode 1945-
Product Beleidsnota’s en -notities, rapporten, adviezen, evaluaties

• LNV concept-beleidsagenda 1998-2002, 30-9-1998
Opmerking De eigenlijke vaststelling van het beleid vindt plaats in de ministerraad.

Onder deze handelingen vallen de volgende activiteiten:
• het voeren van overleg met andere actoren,
• het voorbereiden van een standpunt voor de ministerraadsvergaderingen,
• het voeren van overleg met en het leveren van bijdragen aan het overleg

met het staatshoofd,
• het voorbereiden van de Memorie van (zie daarvoor ook de handelingen 5,

177 en 183 van het RIO `Per slot van Rijksrekening’),
• het toetsen van de uitvoering van het vastgestelde beleid,
• het leveren van commentaar op de controles van de Algemene

Rekenkamer (Zie ook handelingen 295, 357 en 374 van het RIO `Per slot
van rijksrekening’),

• het vragen van advies aan een externe adviescommissie,
• het informeren van het Kabinet van de Koningin over ontwikkelingen op het

beleidsterrein,
• het voorbereiden en vaststellen van het voorlichtingsbeleid als instrument

van beleid.
De minister van Volksgezondheid verrichtte deze handeling vooral met
betrekking tot de dierenbescherming.
Deze handeling betreft uitsluitend het beleid betreffende de gezondheid en
welzijn van dieren tezamen.

2
Actor Minister van Landbouw

Minister van Volksgezondheid
Handeling Het voorbereiden van de totstandkoming, wijziging en intrekking van wetten

betreffende gezondheid en welzijn van dieren.
Periode 1945-
Product Wetten.

Zie het Overzicht wet- en regelgeving in dit rapport.
Opmerking De handeling geldt als er geen sprake is van een specifieke grondslag in

bestaande wet- en regelgeving.
Als het gaat om wet- en regelgeving waarbij EU-Richtlijnen worden
geïmplementeerd wordt de minister van Buitenlandse Zaken ingelicht over de
teksten van de wet- en regelgeving. Deze geeft het dan weer door aan de EC.
Deze handeling betreft uitsluitend wetgeving. Overige regelgeving staat
beschreven in de andere handelingen.

3
Actor Minister van Landbouw
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Minister van Volksgezondheid
Handeling Het (mede-) voorbereiden van het vaststellen, wijzigen en intrekken van

internationale regelingen en verdragen betreffende de gezondheid en welzijn
van dieren en het presenteren van Nederlandse standpunten in
intergouvernementele organisaties

Periode 1945-
Product Zie Overzicht wet- en regelgeving
Opmerking Het gaat hier niet om de handelingen betreffende de Europese Unie.

4
Actor Minister van Landbouw

Minister van Volksgezondheid
Handeling Het opstellen van periodieke verslagen.
Periode 1945-
Product Jaar-, kwartaal- en maandverslagen van de RVV, van de directie MKG, etc.
Opmerking Het gaat hier om verslagen van de organisatie(s).

5
Actor Minister van Landbouw

Minister van Volksgezondheid
Handeling Het beantwoorden van Kamervragen en het anderszins op verzoek

incidenteel informeren van leden van of commissies van de Kamers van de
Staten-Generaal betreffende gezondheid en welzijn van dieren.

Periode 1945-
Product Brieven, notities.

6
Actor Minister van Landbouw

Minister van Volksgezondheid
Handeling Het informeren van de Commissie voor Verzoekschriften en andere tot

onderzoek van klachten bevoegde commissies van de Kamers der Staten-
Generaal en de Nationale Ombudsman naar aanleiding van klachten over de
uitvoering of de gevolgen van het beleid betreffende gezondheid en welzijn
van dieren.

Periode 1945-
Product Brieven en notities

7
Actor Minister van Landbouw

Minister van Volksgezondheid
Handeling Het beslissen op bezwaarschriften naar aanleiding van beschikkingen

betreffende gezondheid en welzijn van dieren.
Periode 1945-
Product Beschikkingen en verweerschriften

8
Actor Minister van Landbouw

Minister van Volksgezondheid
Handeling Het voeren van verweer in beroepsprocedures voor administratiefrechtelijke

organen betreffende diergezondheid en dierenwelzijn.
Periode 1945-
Product Verweerschriften

9
Actor Minister van Landbouw

Minister van Volksgezondheid
Handeling Het beantwoorden van vragen van burgers, bedrijven en instellingen

betreffende gezondheid en welzijn van dieren.
Periode 1945-
Product Brieven, notities.
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10
Actor Minister van Landbouw

Minister van Volksgezondheid
Handeling Het uitvoeren van voorlichtingsactiviteiten op het terrein van gezondheid en

welzijn van dieren
Periode 1945-
Product Voorlichtingsmateriaal

11
Actor Minister van Landbouw

Minister van Volksgezondheid
Handeling Het voorbereiden en begeleiden van (wetenschappelijk) onderzoek

betreffende diergezondheid en dierenwelzijn.
Periode 1945--
Product Brieven, notities.

12
Actor Minister van Landbouw

Minister van Volksgezondheid
Handeling Het verstrekken van een opdracht voor (wetenschappelijk) onderzoek en het

vaststellen van het eindrapport.
Periode 1945-
Product Opdracht en rapport

13
Actor Minister van Landbouw

Minister van Volksgezondheid
Handeling Het verstrekken van subsidies aan personen, bedrijven en instellingen die

actief zijn op het beleidsterrein gezondheid en welzijn van dieren.
Periode 1945-
Product Beschikking, overeenkomsten, contracten

14
Actor Minister van Landbouw

Minister van Volksgezondheid
Handeling Het instellen van raden en commissies voor advies betreffende het

beleidsterrein diergezondheid en dierenwelzijn.
Periode 1945-
Product Bijvoorbeeld:

Beschikking instelling Raad voor Veterinaire Aangelegenheden (16 juni 1969,
Stc. 117)
Instellingsbeschikking Commissie welzijn landbouwhuisdieren (2 juni 1978)
tijdelijke Commissie van advies ethiek en biotechnologie bij dieren (21 april
1989)
Voorlopige Commissie ethische toetsing genetische modificatie van dieren
(26 maart 1992)
Raad voor dierenaangelegenheden

Opmerking Het vaststellen van de samenstelling van een commissie of raad maakt deel
uit van deze handeling.

15
Vervallen.

16
Actor Bedrijfschap voor de Handel in Vee

Bedrijfschap voor Pluimveehandel en -industrie
Bedrijfschap Slagerbedrijf
Landbouwschap
Produktschap voor Vee en Vlees en Eieren, voorheen Produktschap voor Vee
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en Vlees en Produktschap voor Pluimvee en Eieren
Produktschap voor Veevoeder
Produktschap Vis

Handeling Het adviseren van de minister van Landbouw over regelgeving op het terrein
van diergezondheid en welzijn.

Periode 1958-
Grondslag Landbouwwet, art. 13 en 19; Wet Bo
Product Bijvoorbeeld advies over: regelingen en beschikkingen.

17
Actor Raad voor dierenaangelegenheden
Handeling Het adviseren aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal over initiatief-

voorstellen van wet.
Periode 1992-1996
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 2.1 c
Product Advies

18
Actor Raad voor dierenaangelegenheden
Handeling Het formuleren van een standpunt ten aanzien van het nationaal en

internationaal beleid betreffende de gezondheid en het welzijn van dieren en
biotechnologische toepassingen bij dieren, o.m. ter advisering van minister
van Landbouw en de minister van VWS en de Tweede Kamer.

Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 2.1 b
Product Advies, rapport, nota
Opmerking Deze handeling betreft ook het voeren van overleg.

19
Actor Raad voor dierenaangelegenheden
Handeling Het beoordelen van regelen van algemene aard ter uitvoering van de wet.
Periode 1992-1996
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 110.4en 110.5
Product Advies

20
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het goedkeuren van een verordening van een schap in medebewind.
Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 108.2
Product Besluit identificatie en registratie van dieren (14 november 1997, Stb. 602)

21
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regels voor de inrichting van bedrijven waar dieren worden

gehouden.
Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 3 a
Product Amvb
Opmerking In het amvb wordt geregeld voor welke categorieën van dieren het amvb

geldig zal zijn.

22
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regels voor het toevoegen van dieren aan bedrijven.
Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 3 b
Product Bijvoorbeeld:

Besluit bedrijfscontrole varkensziekten (19 januari 1998, Stb. 54)
Opmerking In het amvb wordt geregeld voor welke categorieën van dieren het amvb
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geldig zal zijn.

23
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regels voor de wijze waarop dieren worden gehouden en hun

huisvesting.
Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 3 c
Product Bijvoorbeeld:

Besluit bedrijfscontrole varkensziekten (19 januari 1998, Stb. 54)
Opmerking In het amvb wordt geregeld voor welke categorieën van dieren het amvb

geldig zal zijn.

24
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regels voor de voedering, drenking, verzorging en

behandeling van dieren.
Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 3 e
Product Amvb
Opmerking In het amvb wordt geregeld voor welke categorieën van dieren het amvb

geldig zal zijn.

25
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regels voor het vervoer en het verzamelen van dieren.
Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 3 i
Product Besluit bedrijfscontrole varkensziekten (19 januari 1998, Stb. 54)
Opmerking In het amvb wordt geregeld voor welke categorieën van dieren het amvb

geldig zal zijn.

26
Actor Minister van Landbouw

Minister van Volksgezondheid
Handeling Het verlenen van vrijstelling of ontheffing van het bepaalde bij of krachtens

de wet.
Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 107.1
Product Bijvoorbeeld:

Regeling keuring en handel dierlijke produkten (Regeling van de
staatssecretaris van Landbouw van 10 juni 1994, Stc. 113), art. 1.2;
Regeling handel levende dieren en levende produkten (30 november 1994,
Stc. 250;
Regeling vrijstelling dierenvervoer (13 juli 1995, Stc. 141).
Tijdelijke vrijstellingsregeling biotechnologie bij dieren (11 maart 1997, Stc.
54)
Regeling compartimentering varkens en vervoermiddelen voor varkens (15
september 1997, Stc. 177)
Regeling vervoersbeperkingen varkens (22 september 1997, Stc. 182)
Regeling inzake hygiënevoorschriften besmettelijke dierziekten (23 juni
1998, Stc. 117)

Opmerking De ontheffing of vrijstelling van de art. 97-99 wordt in overeenstemming met
de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur verleend.

27
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het indienen van een wetsvoorstel voor de inwerkingtreding bij wet van een

amvb volgens art. 1.2; art. 15.1 e; art. 33.; art.34.1 en 2; art. 38, art. 39, art.
40.2 c en 3; art. 42, art.43; art. 44.1 en 9; art. 45.1 en 3; art.46.1; art. 50.2;
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art. 52.1; art. 53; art. 54; art. 55.1; art. 56; art. 58.1, 2 en 4; art. 60.1, art. 61.2
en 3, art. 65, art. 68, art. 69.2, art. 70, art. 76.1 en art. 96.

Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 110
Product ontwerp van wet
Opmerking Een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van een van Kamers van de

Staten-Generaal kan, binnen 30 dagen nadat de minister verplicht met hen
heeft overlegd, de wens te kennen geven dat een algemene maatregel van
bestuur volgens een van de bovenstaande wetsartikelen bij in werking treedt.
Als een dergelijk wetsvoorstel ook in het belang van de volksgezondheid is
wordt de voordracht tot vaststelling, wijziging of intrekking van de amvb
gedaan in overeenstemming met de minister van Welzijn, Volksgezondheid
en Cultuur.

28
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het aan de Staten-Generaal zenden van een verslag binnen drie jaar na

inwerkingtreding van de artikelen 91a tot en met 93a en de artikelen 95a tot
en met 95e over doeltreffendheid en de effectiviteit van het in die artikelen
bepaalde.

Periode 1998-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 122a
Product Verslag
Opmerking Deze wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren maakt deel uit

van de Wet herstructurering varkenshouderij (6 april 1998, Stb. 236).

11. Regelgeving in EU-verband.
N.B. De handelingen van de minister van Volksgezondheid zijn niet in deze rubriek opgenomen. Deze
handelingen worden beschreven in het RIO betreffende het Staatstoezicht op de Volksgezondheid

.

11.1 Totstandkoming van de EU-regelgeving

29
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het voorbereiden van bijdragen aan werkgroepen van de Europese

Commissie inzake gezondheid en welzijn van dieren.
Periode 1958-
Opmerking Onder deze handeling valt ook het opstellen van verslagen over de geleverde

inbreng in de werkgroepen.

30
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het voorbereiden van de vergaderingen van de Raadswerkgroepen met

betrekking tot diergezondheid en dierenwelzijn.
Periode 1958-.
Product Instructie, verslagen
Opmerking Het voeren van overleg met maatschappelijke groeperingen, met instellingen

en publiekrechtelijke organen, maakt deel uit van de handeling. De handeling
leidt bij de eerstverantwoordelijke minister tot een instructie, bij de overige
betrokken ministers tot departementale standpunten. Van deze handeling
maakt ook het opstellen van verslagen over de vergaderingen van de
Raadswerkgroepen deel uit.
Afhankelijk van de betrokkenheid van andere vakdepartementen bij de
behandeling wordt de instructie voor de vertegenwoordiger in de
Raadswerkgroepen vastgesteld in (informeel) interdepartementaal overleg.
Gaat het om een niet-technische voorstel dan wordt de instructie formeel
vastgesteld door het ministerie van Buitenlandse Zaken.
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31
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het voorbereiden van de vergaderingen van de ad hoc groepen Raden-

attachés ter behandeling van een voorstel van de Europese Commissie op
het gebied van diergezondheid en dierenwelzijn.

Periode 1958-.
Product Instructie
Opmerking Het voeren van overleg met maatschappelijke groeperingen, met instellingen

en publiekrechtelijke organen, maakt deel uit van de handeling. De handeling
leidt bij de eerstverantwoordelijke minister tot een instructie, bij de overige
betrokken ministers tot departementale standpunten. Van deze handeling
maakt ook het opstellen van verslagen over de vergaderingen van de
Raadswerkgroepen deel uit.
De instructie wordt vastgesteld in het interdepartementaal overleg.

32
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het voorbereiden van vergaderingen van de Permanente Vertegenwoordiging

(Coreper) betreffende diergezondheid en dierenwelzijn.
Periode 1958-.
Product Instructie, nota’s., notities.
Opmerking De instructies zullen vooral de voorbereiding in het Coreper of CSA van de

besluitvorming van de Raad van ministers over de Commissievoorstellen
betreffen.
Het voeren van overleg met maatschappelijke groeperingen, met instellingen
en publiekrechtelijke organen, maakt deel uit van de handeling.
De handeling leidt bij de eerstverantwoordelijke minister tot een
conceptinstructie, bij de overige betrokken ministers tot departementale
standpunten.
Van deze handeling maakt ook het opstellen van verslagen over de
vergaderingen van de Raadswerkgroepen deel uit.
De instructie voor het Coreper wordt vastgesteld in interdepartementaal
overleg onder leiding van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

33
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het voorbereiden van vergaderingen ad hoc High Levelgroepen betreffende

diergezondheid en dierenwelzijn.
Periode 1958-.
Product Instructie, nota’s., notities.
Opmerking Het voeren van overleg met maatschappelijke groeperingen, met instellingen

en publiekrechtelijke organen, maakt deel uit van de handeling.
De handeling leidt bij de eerstverantwoordelijke minister tot een concept-
instructie, bij de overige betrokken ministers tot departementale standpunten.
Van deze handeling maakt ook het opstellen van verslagen over de
vergaderingen van de ad hoc High Levelgroepen deel uit.

34
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het opstellen van departementale standpunten inzake agendapunten van

Raadsvergaderingen betreffende diergezondheid en dierenwelzijn.
Periode 1958-
Opmerking Nationale standpunten en onderhandelingsposities inzake agendapunten van

Raadsvergaderingen komen tot stand in de Coördinatiecommissie voor
Europese Integratie- en Associatieproblemen (CoCo).
Onder deze handeling valt ook het opstellen van verslagen van de
Raadsvergaderingen.

35
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Actor Minister van Landbouw
Handeling Het opstellen van concept-informatiefiches over voorstellen, mededelingen en

Groenboeken van de Europese Commissie op het gebied van gezondheid en
welzijn van dieren.

Periode 1989-.
Product concept-fiches.
Opmerking De interdepartementale werkgroep Beoordeling Nieuwe

commissievoorstellen, in 1989 opgericht, stelt de fiches vast. De fiches
worden door de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken aan de Tweede
Kamer aangeboden: Handeling 89 van het concept RIO Gedane
Buitenlandse Zaken.

36
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het opstellen van departementale standpunten inzake algemene en lange

termijnzaken van EU-belang betreffende gezondheid en welzijn van dieren.
Periode 1993-
Product Rapporten
Opmerking Overleg hierover in de Coördinatie Commissie op Hoog Ambtelijk Niveau

(CoCoHan) leidt tot algemene rapporten aan de betrokken ministers.

37
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het opstellen en wijzigen van standpunten inzake de door de Europese

commissie voorgestelde uitvoeringsbepalingen betreffende gezondheid en
welzijn van dieren.

Periode 1958-
Product Nota’s, rapporten, brieven
Opmerking Het gaat hier voornamelijk om vooroverleg voor de vergaderingen van de

betreffende comités.

38
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het opstellen en wijzigen van standpunten over door de Europese commissie

voorgenomen besluiten, maatregelen en onderhandelingen met derde landen,
voor zover deze niet zijn vastgelegd in Raadsbesluiten en worden
gecoördineerd in commissies en werkgroepen betreffende gezondheid en
welzijn van dieren.

Periode 1958-
Product Nota’s, rapporten, brieven

39
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het opstellen van een plan ter implementatie van een door de Raad vast te

stellen besluit.
Periode 1993
Grondslag Aanwijzingen voor regelgeving (1992, Stc. 230), nr. 334
Product Implementatieplan
Opmerking Het betreft hier plan voor de implementatie van richtlijnen en verordeningen

die onderworpen zijn aan de samenwerkingsprocedure of
medebeslissingsprocedure (co-decisie) van de Raad en het Europees
parlement. Het implementatieplan moet binnen een maand nadat de Raad het
gemeenschappelijk standpunt heeft vastgesteld, voorgelegd worden aan de
Werkgroep Beoordeling Nieuwe commissievoorstellen.

11.2 Benoemingen van vertegenwoordigers en deskundigen
40
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het benoemen van ambtenaren bij de Nederlandse Permanente
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Vertegenwoordiging bij de EG.
Periode 1958-.
Grondslag Europese verdragen
Product Besluit
Opmerking Zie ook de beschrijvingen van de totstandkoming van besluiten van de EG in

het concept-RIO `Gedane Buitenlandse Zaken’ en het concept-RIO `Markt-
en prijsbeleid’.

41
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het benoemen van een ambtelijk vertegenwoordiger in een Comité.
Periode 1968-
Grondslag O.a.:

Besluit van de Raad tot instelling van Permanent Veterinair Comité
(68/361/EEG, Pb L 255), art. 1
Besluit van de Commissie tot oprichting van een raadgevend comité voor de
bescherming van dieren die voor experimentele en andere wetenschappelijke
doeleinden worden gebruikt (90/67/EEG, Pb L 44), art. 3.
Richtlijn van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgeving
der Lidstaten inzake geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik
(81/851/EEG, Pb L373)
Richtlijn van de Raad inzake de analytische, toxicologisch-farmacologische en
klinische normen en voorschriften betreffende proeven op geneesmiddelen
voor diergeneeskundig gebruik (81/852/EEG, Pb L 317)

Product Besluit
Opmerking Het betreft hier de o.m. volgende Comités:

Permanent Veterinair Comité (68/361/EEG, Pb L 255),
Raadgevend Comité voor de bescherming van dieren die voor experimentele
en andere wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt (90/67/EEG, Pb L
44),
Permanent Comité voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik
(Richtlijn 81/851/EEG, Pb L373),
Comité voor de aanpassing aan de technische vooruitgang van de richtlijnen
voor de opheffing van technische handelsbelemmeringen in de sector van
diergeneesmiddelen (81/852/EEG, Pb L 317),
Wetenschappelijk Veterinair Comité.

42
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het voordragen aan de Commissie van veterinair deskundigen belast met de

controle op de naleving van de bepalingen van de richtlijn.
Periode 1972-
Grondslag O.a. richtlijn:

72/462/EEG, Pb L 302, art. 5
90/539/EEG, Pb L 303, art. 25
91/494/EEG, Pb L 268, art. 13
92/65/EEG, Pb L 268, art. 17.5
71/118/EEG, Pb L 55) art. 14B (vanaf 1992)
91/494/EEG, Pb L 268, art. 13 en 16.2
92/45/EEG, Pb L 268, art. 16.4

Product Nota, brief
Opmerking De Commissie benoemt de deskundigen.

11.3 Uitvoering van EU-regelgeving

43
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het indienen ter goedkeuring bij de Commissie van een (rampen)plan met

maatregelen te nemen ter bestrijding en uitroeiing van besmettelijke
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dierziekten, zoönosen en salmonella’s.
Periode 1958-
Grondslag O.a.:

80/217/EEG, Pb L 47, gewijzigd bij richtlijn 91/685/EEG
80/1095/EEG, Pb L 325, art. 3.1 en art. 3 bis
90/423/EEG, Pb L 269, art. 5.1
92/66/EEG, Pb L 260, art. 21
92/119/EEG, Pb L 92, art. 20
92/40/EEG, Pb L 167, art. 17
92/35/EEG, Pb L 157, art. 17
92/117/EEG, Pb L 62, art. 8.1 en 8.2

Product Nota

44
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het voorleggen aan de Europese Commissie voor plaatsing op een

communautaire lijst van grensposten (buitengrens inspectieposten),
slachthuizen, exportverzamelplaatsen.

Periode 1958-
Grondslag Richtlijn 90/675/EEG, Pb L 373, art. 9.3, gewijzigd bij richtlijn 91/496/EEG, Pb

L 268, art. 6.3
Product Nota
Opmerking De communautaire lijst bestaat uit door de Commissie goedgekeurde

grensposten, slachthuizen, exportverzamelplaatsen.

45
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het voorleggen ter goedkeuring aan de Commissie van een nationaal plan

inzake de erkenning van inrichtingen voor het intracommunautair
handelsverkeer in pluimvee en broedeieren ter naleving van de EG-regels.

Periode 1958-
Grondslag Richtlijn 90/539/EEG, Pb L 303, art. 3.1
Product Plan, nota

46
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het aanhangig maken van een geschil met een andere lidstaat bij de

Commissie over de controles op de aanwezigheid van residuen bij dieren.
Periode 1958-
Grondslag 86/469/EEG, Pb L 275, art. 11
Product Rapport

47
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het verstrekken aan de Europese Commissie van bewijsstukken betreffende

het geheel of gedeeltelijk vrij zijn van een ziekte waarvoor dieren vatbaar zijn.
Periode 1964-
Grondslag O.a. richtlijn:

64/432/EEG, art. 10
90/539/EEG, Pb L 303, art. 14.1
91/68/EEG, Pb L 46, art. 8.1
92/65/EEG, Pb L 268, art. 15

Product Rapport

48
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het opstellen van periodieke verslagen voor de Europese Commissie en

lidstaten over de situatie, maatregelen, plannen en programma’s op het
gebied van gezondheid en welzijn van dieren.

Periode 1964-
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Grondslag O.a. richtlijn:
64/432/EEG, Pb 121 en 176, art. 9.1
77/391/EEG, Pb L 145, art. 2, art. 3 en 4
80/1095,Pb L 325, art. 4.4
86/609/EG, Pb L 358, art. 26
88/406/EEG, Pb L 194, art. 3
92/117/EEG, Pb L 62, art. 5

Product Verslag

49
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het schorsen en beëindigen van de schorsing van de status van officieel vrij

van varkenspest zijn van het Nederlands grondgebied.
Periode 1964-
Grondslag 64/432/EEG, art. 4ter

72/461/EG, Pb L 302, art. 13bis.2
Product Besluit
Opmerking Een dergelijk besluit vloeit voort uit maatregelen m.b.t. een dierziekte.

50
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het voorleggen ter goedkeuring aan de Commissie van een lijst van

inrichtingen voor de productie en bereiding van vers vlees waarvoor een
afwijking van de richtlijn 64/433/EEG wordt toegestaan.

Periode 1971-
Grondslag Richtlijn:

91/498/EEG, Pb L 268, art. 2
71/118/EEG, Pb L 55, art. 16bis

Product Nota

51
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het verzoeken aan de Commissie voor het toestaan van een aanvullende

termijn aan inrichtingen voor de bereiding van vleesproducten betreffende de
naleving van de eisen gesteld in Bijlage B van de richtlijn.

Periode 1977-
Grondslag Richtlijn 77/99/EEG, Pb L 26, art. 10
Product Nota

52
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het indienen van een verzoek aan de Europese Commissie om vergoeding

uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor geslachte dieren.
Periode 1977-
Grondslag Richtlijn 77/391/EEG, Pb L 145, art. 8.1
Product Nota, brief

53
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het verzoeken aan de Commissie om het treffen van maatregelen bij het

voordoen in derde landen van een ziekte, zoönose of ander risico met gevaar
voor de gezondheid van mens en dier.

Periode 1990-
Grondslag Richtlijn 90/675/EEG, Pb L 373, art. 18.1 en 19.1
Product Brief, nota

54
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het voorleggen ter goedkeuring aan de Commissie van een gebied of een

bedrijf voor de status van erkend gebied of bedrijf voor aquicultures.
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Periode 1993-
Grondslag Regeling aquicultuur, art. 5.1 en art. 11
Product Nota
Opmerking Een erkend gebied is een gebied met een bepaalde gezondheidsstatus. Een

erkend bedrijf is een bedrijf met een bepaalde gezondheidsstatus. Om deze
status te kunnen waarborgen moeten partijen aquiculturen voldoen aan
bepaalde voorwaarden. Bovendien moeten de ondernemers in zo’n gebied, of
een erkend bedrijf, zich onder toezicht stellen van de RVV.

55
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het opstellen van een programma voor de uitwisseling van ambtenaren die

bevoegd zijn tot het verrichten van controles op producten uit derde landen.
Periode 1990-
Grondslag Richtlijn van de Raad tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie

van de veterinaire controles voor produkten uit derde landen die de
Gemeenschap worden binnengebracht (90/675/EEG, Pb L 373), art. 22.1,
gewijzigd bij richtlijn 91/496/EEG, Pb L 268, art. 21.1

Product Programma

12.  Uitvoering van bilaterale verdragen

56
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het opstellen van een staat van veeartsen die bevoegd zijn tot de praktijk in

de wederzijdse grensgemeenten van Nederland en België.
Periode 1949-
Grondslag Wet houdende goedkeuring van het op 28 april 1947 te Brussel tussen

Nederland en België gesloten verdrag betreffende de uitoefening der
veeartsenijkunst in de grensgemeenten (9 juni 1949, Stb. J 240), art. 5

Product Staat

57
Actor Minister van Landbouw/Directeur van de Veterinaire Dienst
Handeling Het mededeling doen aan buitenlanden van het uitbreken van een

besmettelijke veeziekte.
Periode 1959-
Grondslag O.a.

Overeenkomst tussen de Nederlandse Regering en de Duitse Bondsregering
betreffende de bestrijding van veeziekten in de grensgebieden (Tractatenblad
1958, nr. 69 en 1959, nr. 129)
Veterinaire overeenkomsten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en
andere landen; zie Overzicht Wet- en regelgeving

Product Kennisgeving, rapporten

58
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het vaststellen van grensposten, havens en luchthavens waar de veterinaire

controle kan worden verricht op handelswaar die een epizoötische ziekte kan
veroorzaken.

Periode 1959-
Grondslag Veterinaire overeenkomsten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en

andere landen; zie Overzicht Wet- en regelgeving.
Product Besluit

59
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het uitgeven van een maandelijks officieel bericht over de

gezondheidstoestand van de veestapel.
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Periode 1959-1992
Grondslag Veterinaire overeenkomsten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en

andere landen; zie Overzicht Wet- en regelgeving.
Product Bericht
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13. Zorg voor de gezondheid van dieren

60
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regels voor de hygiënische eisen waaraan moet worden

voldaan door houders van dieren.
Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 3 d
Product Amvb
Opmerking In het amvb wordt geregeld voor welke categorieën van dieren het amvb

geldig zal zijn.

61
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regels voor de bestrijding van insecten en ratten alsmede van

andere organismen voor zover zij schadelijk zijn voor de gezondheid van
dieren.

Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 3 g
Product Amvb
Opmerking In het amvb wordt geregeld voor welke categorieën van dieren het amvb

geldig zal zijn.

62
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regels voor bedrijfsbegeleiding door dierenartsen en

begeleiding vanwege de stichting Gezondheidszorg voor dieren (zoals
genoemd in art. 82 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren).

Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 3 h
Product Bijvoorbeeld:

Besluit bedrijfscontrole varkensziekten (19 januari 1998, Stb. 54)
Opmerking In het amvb wordt geregeld voor welke categorieën van dieren het amvb

geldig zal zijn.

63
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regels voor de geldelijke bijdragen uit ’s Rijks kas in de

kosten van werkzaamheden aan de Stichting Gezondheidszorg voor dieren.
Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 82
Product Amvb
Opmerking In het amvb wordt vastgelegd voor welke activiteiten de Stichting bijdragen

zal ontvangen.

64
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regels aan de aflevering, de opslag, voorraad en vervoer van

diervoeder of grondstoffen voor diervoeder.
Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 8
Product Amvb

65
Actor Door de minister aangewezen ambtenaar
Handeling Het goedkeuren van het in zieke of verdachte toestand brengen van een

diersoort in het belang van de algemene toestand van de betrokken
diersoort.
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Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 101.2
Product Beschikking
Opmerking Het gaat hier om met opzet ziek maken van dieren ten behoeve van

bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek.

66
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het bepalen van de wijze waarop de controles op de algehele hygiëne van

inrichtingen, werktuigen, machines en installaties in alle stadia van de
productie en de producten moeten worden uitgevoerd.

Periode 1994-
Grondslag O.a.:

Regeling keuring en handel dierlijke produkten (Regeling van de
staatssecretaris van Landbouw van 10 juni 1994, Stc. 113), art. 4.19

Product Besluit

67
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het verlenen of geheel of gedeeltelijk intrekken van een subsidie in de kosten

van een project op het gebied van diergezondheid.
Periode 19..-
Grondslag Subsidieregeling diergezondheid 1996, art. 2 en art, 16
Product Beschikking

68
Actor Stuurgroep diergezondheid
Handeling Het adviseren van de minister voor aanvragen voor subsidie op grond van de

regeling.
Periode 19..-
Grondslag Vanaf 1996: Subsidieregeling diergezondheid 1996, art. 10.1
Product Advies

69
Actor Stuurgroep Diergezondheid
Handeling Het jaarlijks evalueren van de uitvoering van de regeling.
Periode 1996-
Grondslag Subsidieregeling diergezondheid 1996, art. 10.1
Product Verslag

70
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van nadere regels ten aanzien van houders van varkens ter

uitvoering van de artikelen 13 en 14 van de richtlijn 64/432/EEG van de Raad
inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het
intracommunautair handelsverkeer in runderen en varkens, gewijzigd bij
richtlijn 97/12/EG, alsmede met het oog op de naleving van deze artikelen.

Periode 1997-
Grondslag Besluit bedrijfscontrole varkensziekten (19 januari 1998, Stb. 54), art. 6
Product Regeling
Opmerking De artikelen 13 en 14 van de richtlijn 64/432/EEG behandelen de registratie

van handelaren en de verplichtingen van houders van varkens betreffende de
identificatie van de dieren, de diergeneeskundige begeleiding en de inrichting
en hygiëne van de bedrijfsruimten.

71
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regels voor het afvoeren van dieren van bedrijven of

vestigingen.
Periode 1998-
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Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 3.j, wijziging bij Wet
Herstructurering varkenshouderij (9 april 1998, Stb. 236), art. 37

Product Amvb

72
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regels voor het winnen, bewerken en gebruiken van levende

dierlijke producten.
Periode 1998-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 3.k, wijziging bij Wet

Herstructurering varkenshouderij (9 april 1998, Stb. 236), art. 37
Product Amvb

73
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regels voor de behandeling en aanbieding voor onderzoek van

doodgeboren of gestorven dieren, levende dierlijke producten, onvoldragen
vruchten en nageboorten.

Periode 1998-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 3.l, wijziging bij Wet

Herstructurering varkenshouderij (9 april 1998, Stb. 236), art. 37
Product Amvb

74
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het vaststellen van bestemmingsheffingen voor de bestrijding van dierziekten

en preventieve gezondheidszorg.
Periode 1998-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 95a
Product Begroting
Opmerking Deze wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren maakt deel uit

van de Wet herstructurering varkenshouderij (6 april 1998, Stb. 236).
Voor het beheer van de gelden werd het Diergezondheidsfonds ingesteld.

13.1  Wering en bestrijding van besmettelijke veeziekten
Op dit onderwerp waren en zijn verschillende wetten van toepassing, zoals de Veewet, Visserijwet,
Runderhorzelwet , Vogelziektenwet , Wet tot wering van besmettelijke ziekten bij knaagdieren
(tularaemie), Nertsen-Ziektenwet, Bijenwet, Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

75
Actor Minister van Landbouw/minister van Volksgezondheid
Handeling Het voorbereiden, (mede) vaststellen, coördineren en evalueren van het

beleid betreffende de wering en bestrijding van besmettelijke dierziekten.
Periode 1945-
Product • De uitbraak van klassieke varkenspest in Nederland. Eindevaluatie.

Stuurgroep Evaluatie Varkenspest & Deloitte en Touche, 30 maart 1998
• LNV concept-beleidsagenda 1998-2002, 30-9-1998

76
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regels over het uitoefenen van de visserij, het kweken van vis

en de handel en be- en verwerking van vis ter voorkoming of bestrijding van
ziekte onder de vis.

Periode 1963-
Grondslag Visserijwet, art. 2 b
Product Regeling aquicultuur (6 januari 1993, Stc. 7)
Opmerking De regels betreffen o.m. het voorhanden en in voorraad hebben, aanvoeren,

invoeren, vervoeren, te koop aanbieden, vervreemden, afleveren, bewerken
en verwerken van vis.
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77
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het aanwijzen van bestrijdingsmiddelen.
Periode 1947-1992
Grondslag Bijenwet, art. 5g
Product Besluit

78
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het vaststellen van regels voor het bereiden, vervaardigen, oogsten,

voorhanden en in voorraad hebben, bewaren, opslaan, be- en verwerken, ge-
en verbruiken, vervoederen, slachten, vervoeren, aanvoeren, veilen,
ontvangen, afleveren, te koop aanbieden, kopen en vervreemden van
producten.

Periode 1979-
Grondslag Landbouwwet, art. 19
Product Bijvoorbeeld:

Regeling keuring en handelsverkeer vers vlees pluimvee 1985;
Regeling gezondheidsverklaring voor personen werkzaam in de
vleesindustrie (9 oktober 1987, Stc. 198)
Beschikking vervoer embryo’s van runderen (9 april 1991, Stc. 71)
Regeling keuring en handelsverkeer pluimveevlees 1992;
Beschikking vervoer sperma van varkens (18 maart 1992, Stc. 59)
Beschikking vervoer geregistreerde paarden (13 mei 1992, Stc. 94)
Regeling vervoersverbod bij paardepest (18 maart 1993, Stc. 57)
Regeling in- en doorvoer levende dieren en produkten 1993 (14 juni 1993,
Stc. 114)
Regeling vervoer levende dieren en produkten 1993 (14 juni 1993, Stc. 114)
Regeling tarieven in- en doorvoer overige dieren en produkten 1993 (25 juni
1993, Stc. 120)
Regeling in-, door- en vervoer niet-geharmoniseerde produkten 1993 (28 juni
1993, Stc. 125)
Beschikking vervoer niet-geharmoniseerde produkten (28 juni 1993, Stc.
125).

13.2 Voorkoming van besmetting van dieren met besmettelijke dierziekten

79
Actor Inspecteur-districthoofd van de Veterinaire Dienst
Handeling Het verlenen van een ontheffing van de verplichting om dieren, aangevoerd

voor een keuring of tentoonstelling te laten onderzoeken door een of meer
(door de Veterinaire Dienst) aangewezen, veearts.

Periode 1945-1992
Grondslag Veewet, art. 5 bis en

Beschikking verbod van in-, door- en vervoer van pluimvee en het verlenen
van ontheffing (24 april 1959, Stc. 81), art. 5.3
Regeling markt- en tentoonstellingsverbod pluimvee 1992, art. 3.3

Product Beschikking

80
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het geven van voorschriften voor het reinigen en ontsmetten van openbare

vervoersmiddelen, die zijn gebruikt voor het vervoer van vee, vlees en
dierlijke producten.

Periode 1945-1992
Grondslag Veewet, art. 6
Product Bijvoorbeeld:
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Besluit voorschriften betreffende reiniging en ontsmetting en onschadelijk
maken van ziek en verdacht vee, dat afgemaakt of gestorven is (23 februari
1922, Stb. 83, gewijzigd 23 september 1948, Stb. I 429)

81
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regels ter voorkoming van de verspreiding van smetstof bij

vervoer met niet-openbare vervoersmiddelen van vee, delen van vee en
andere goederen die de dragers van smetstof kunnen zijn.

Periode 1945-
Grondslag Veewet, art. 6bis
Product Bijvoorbeeld:

Beschikking motorrijtuigen en aanhangwagens voor veevervoer (4 juni 1957,
Stc. 109, gewijzigd 16 januari 1964, Stc. 12)
Beschikking ontsmettingsmaatregelen bij vervoer van varkens (15 november
1963, Stc. 225)
Beschikking ontsmetting motorrijtuigen en aanhangwagens 1966 (15 juli
1966, Stc. 138)
Beschikking ontsmetting motorrijtuigen en aanhangwagens 1976 (19 juli
1976, Stc. 140, gewijzigd 1990, Stc. 81)
Regeling varkensmarkten 1990 (15 juni 1990, Stc. 115), 1992 (30 april 1992,
Stc. 84), september 1992 (18 september 1992, Stc. 181)
Marktregeling varkens 1992 (20 augustus 1992, Stc. 163)

82
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het voorschrijven dat vee dat kan worden besmet met een besmettelijke

ziekte preventief wordt behandeld of gemerkt.
Periode 1945-1992
Grondslag Veewet, art. 9
Product Entingsregeling runderen mond- en klauwzeer, 1987 (27 oktober 1987, Stc.

210, gewijzigd 19 februari 1991, Stc. 36)
Beschikking identificatie- en registratieregeling varkens (1978, Stc. 84)
Regeling identificatie en registratie varkens 1979 (13 februari 1979, Stc. 35,
gewijzigd 11 december 1985, Stc. 244)

Opmerking De kosten van een dergelijke behandelingen kunnen (gedeeltelijk) worden
vergoed van ‘s rijkswege.

83
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het verbieden van het brengen op veemarkten, keuringen, tentoonstellingen

of verkopingen van vee aangetast door of verdacht van de ziekten genoemd
in art. 45 van de Veewet.

Periode 1945-
Grondslag Veewet, art. 46
Product Amvb

84
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het verlenen van een vergunning om vee voor zonsopgang op een veemarkt

toe te laten.
Periode 1945-1975
Grondslag Besluit voorschriften het veeartsenijkundig toezicht op de veemarkten (23

februari 1922, Stb. 73; gewijzigd 12 november 1925, Stb. 443), art. A
Product Vergunning

85
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het verlenen van een ontheffing van de verplichting van het afscheiden van

het terrein waarop een veemarkt wordt gehouden van de openbare weg.
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Periode 1945-1975
Grondslag Besluit voorschriften het veeartsenijkundig toezicht op de veemarkten (23

februari 1922, Stb. 73; gewijzigd 12 november 1925, Stb. 443), art. B
Product Ontheffing

86
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het geven van voorschriften voor wering en bestrijding van andere

veeziekten dan genoemd in de artikelen 7 en 45 van de wet en voor andere
dieren dan genoemd in art. 4 in de wet.

Periode 1945-1992
Grondslag Veewet, art. 48 en 49
Product Runderhorzelwet (22 april 1953, Stb. 189)

Vogelziektenwet (22 december 1949, Stb. J 585)
Wet tot wering van besmettelijke ziekten bij knaagdieren (tularaemie) (23 juli
1953, Stb. 416)
Nertsen-Ziektenwet (3 maart 1960, Stb. 102)
Bijenwet (10 januari 1947, Stb. H 13),
Besluit tot wering en bestrijding van een vijftal dierenziekten (28 juni 1958,
Stb. 309)

Opmerking Volgens art. 49 van de wet dient tegelijk met het afkondigen van een amvb
een voorstel van wet aan de Tweede Kamer van de Staten-Generaal te
worden gezonden. Hierboven worden alleen de wetten genoemd en niet de
voorafgaande amvb’s.

87
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het vaststellen van voorschriften voor het veeartsenijkundig toezicht op

veemarkten.
Periode 1945-1992
Grondslag Veewet, art. 5
Product Besluit voorschriften het veeartsenijkundig toezicht op de veemarkten (23

februari 1922, Stb. 73; gewijzigd 12 november 1925, Stb. 443; 1 mei 1975,
Stb. 247)

88
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het goedkeuren van gemeentelijke verordeningen voor veemarkten
Periode 1945-
Grondslag Veewet, art. 5
Product Besluit voorschriften het veeartsenijkundig toezicht op de veemarkten (23

februari 1922, Stb. 73; gewijzigd 12 november 1925, Stb. 443; 1 mei 1975,
Stb. 247)

89
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het vaststellen van voorschriften ter voorkoming van de verspreiding van

smetstof door wetenschappelijke- en onderwijsinstellingen, die door de
minister zijn aangewezen.

Periode 1945-1992
Grondslag Veewet, art. 99.2
Product Besluit voorschriften ter voorkoming van verspreiding van smetstof door

wetenschappelijke inrichtingen (25 april 1922, Stc. 218)

90
Actor Inspecteur-districthoofd van de Veterinaire Dienst
Handeling Het verstrekken van een bewijs dat de houder van een veewagen heeft

voldaan aan de voorschriften tot ontsmetting van de wagen en daarbij
behorende voorwerpen.

Periode 1957-
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Grondslag Beschikking motorrijtuigen en aanhangwagens voor veevervoer (4 juni 1957,
Stc. 109, gewijzigd 16 januari 1964, Stc. 12), art. 2
Beschikking ontsmetting motorrijtuigen en aanhangwagens 1966, art. 1.
Beschikking ontsmetting motorrijtuigen en aanhangwagens 1976, art. 6a

Product Bewijsstuk

91
Actor Minister van Landbouw (art. 97.1

Minister van Volksgezondheid (art. 97.3)
Handeling Het stellen van regels voor diervoeder, voor de voedering bestemde voedsel-

en slachtafvallen en materialen van dierlijke oorsprong, alsmede
grondstoffen voor diervoeders.

Periode 1945-
Grondslag Veewet, art. 36

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 97.1 en 97.3
Product Bijvoorbeeld:

Beschikking ingevoerde keukenafvallen (Stc. 1961, 72)
Beschikking sterilisatie keukenafvallen (15 oktober 1968, Stc. 203),
Beschikking voedsel- en slachtafvallen (28 maart 1972, Stc. 65)
Regeling verbod voedsel en slachtafvallen (varkens) (4 april 1986 Stc. 66)
Regeling verbod voedsel- en slachtafvallen (pluimvee) (26 augustus 1986,
Stc. 164)
Embryobesluit (27 januari 1994, Stb. 162)
Besluit bescherming tegen bepaalde zoönosen en bestrijding besmettelijke
dierziekten (27 december 1995, Stb. 156, in werking 13 april 1996 bij KB van
18 december 1995, Stb. 1996, 217)

Opmerking Dit artikel dient ter voorkoming van de aanwezigheid van schadelijke stoffen
in dieren en producten van dierlijke oorsprong. De regels betreffen de
volgende activiteiten: de bereiding, de aflevering, de opslag, het in voorraad
of voorhanden hebben en vervoeren van dierenvoeder en afvallen.

92
Actor Inspecteur-districthoofd van de Veterinaire Dienst
Handeling Het verlenen van een vergunning aan de eigenaar, houder of hoeder van een

of meer varkens voor het voorhanden hebben van keukenafvallen en
voedsel- en slachtafvallen.

Periode 1966-
Grondslag Beschikking sterilisatie keukenafvallen (15 oktober 1968, Stc. 203), art. 1.1;

Beschikking voedsel- en slachtafvallen (28 maart 1972, Stc. 65)
Product Vergunning
Opmerking Het betreft hier keukenafvallen bestaande uit met vlees of gebeente van

herkauwende, eenhoevige dieren of varkens.

93
Actor Produktschap voor Pluimvee en Eieren/dagelijks bestuur

Produktschap voor Vee, Vlees en Eieren
Handeling Het stellen van nadere regels ter bevordering van de gezondheidstoestand

van (bedrijfsmatig gehouden) pluimvee en van eenden.
Periode 1966-
Grondslag Verordening teeltregeling hoenders 1966, art. 10.1;

Verordening teeltregeling eenden 1966, art. 6.e;
Verordening stempeling en administratieve voorschriften broedeieren van
ganzen, kalkoenen en parelhoenders, art. 4
Verordening produktie van en handel in broedeieren en levend pluimvee
1992 (12 maart 1992, PBO 20), art. 8

Product Besluit onderzoek salmonella-pullorum 1986 (9 december 1985, VbBo 59)
Besluit onderzoek salmonella-pullorum kalkoenen

94
Actor Produktschap voor Pluimvee en Eieren/voorzitter
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Produktschap voor Vee, Vlees en Eieren
Handeling Het verlenen van ontheffing in bijzondere gevallen van het bepaalde in de

verordening.
Periode 1966-
Grondslag Verordening teeltregeling hoenders 1966, art. 27

Verordening onschadelijkmaking slachtafvallen van pluimvee, wild en
konijnen (27 mei 1959, VbBo 29), art. 6
Verordening produktie van en handel in broedeieren en levend pluimvee
1992 (12 maart 1992, PBO 20)

Product Besluit

95
Actor Produktschap voor Pluimvee en Eieren/voorzitter

Produktschap voor Vee, Vlees en Eieren
Handeling Het stellen van nadere regels betreffende de reiniging en ontsmetting van

broedeieren en/of broedmachines, verpakkingsmateriaal van broedeieren en
eendagskuikens en de vernietiging van afval.

Periode 1966-
Grondslag Verordening teeltregeling hoenders 1966, art. 11.2

Verordening teeltregeling eenden 1966, art. 7
Product Uitvoeringsbesluit ontsmetting broedeieren en broedmachines 1966

96
Actor Inspecteur-districthoofd van de Veterinaire Dienst
Handeling Het geven van bijzondere voorschriften betreffende het veeartsenijkundig

toezicht in verband met het dreigen, optreden of heersen van een
besmettelijke veeziekte.

Periode 1975-
Grondslag Besluit voorschriften het veeartsenijkundig toezicht op de veemarkten (1 mei

1975, Stb. 247)
Product Besluit

97
Actor Directeur van de Veeartsenijkundige Dienst
Handeling Het verlenen of intrekken van een ontheffing van de verplichting het

vervoermiddel en de daarbij behorende voorwerpen, waarin het vee wordt
vervoerd, in het tijdvak van 7 dagen voorafgaand aan het vervoer te reinigen
en te ontsmetten

Periode 1976-
Grondslag Beschikking ontsmetting motorrijtuigen en aanhangwagens 1976 (19 juli

1976, art. 8.1
Product Besluit

98
Actor Landbouwschap/Stichting Gezondheidszorg voor dieren
Handeling Het verlenen van een ontheffing aan een veehouder op het verbod tot het

houden op zijn onderneming van runderen behorende bij een rundveebeslag
wat niet abortusvrij is.

Periode 1980-
Grondslag Verordening bestrijding runderziekten van het Landbouwschap 1980, art.

15.4
Product Brief

99
Actor Landbouwschap
Handeling Het aanwijzen van een markt, verzamelplaats en/of gebied in de

onmiddellijke nabijheid daarvan waar het voor een runderhouder verboden is
daar runderen aanwezig te hebben.

Periode 1980-1997
Grondslag Verordening bestrijding runderziekten van het Landbouwschap 1980, art. 9
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Product Besluit
Opmerking De verordening is er een van `nee, tenzij’ de veehouder voldoet aan de in de

verordening gestelde eisen.

100
Actor Bedrijfschap voor de Handel in Vee
Handeling Het stellen van regels voor een ontsmettingsmiddel voor schoeisel.
Periode 1982-
Grondslag Verordening preventieve gezondheidsmaatregelen bij de verhandeling van

varkens (3 december 1982 VbBo 1983, 15)
Product Besluit

101
Actor Bedrijfschap voor Handel in Vee
Handeling Het geven van aanwijzingen betreffende de aanmelding door een

varkenshandelaar bij de Gezondheidsdienst voor dieren voor deelname aan
de georganiseerde varkensziektebestrijding.

Periode 1982-
Grondslag Verordening preventieve gezondheidsmaatregelen bij de verhandeling van

varkens 1982, art. 5.4
Product Reglement

102
Actor Bedrijfschap Pluimveehandel en –industrie
Handeling Het verlenen van een ontheffing van het bepaalde in de verordening.
Periode 1982-
Grondslag Verordening hygiëne en technische inrichting, konijnen, wild, kwartels, art. 13

Verordening onschadelijkmaking slachtafvallen, art. 4
Product Besluit

103
Actor Bedrijfschap voor de Handel in Vee
Handeling Het stellen van regels voor de ontsmetting van varkenshokken.
Periode 1982-
Grondslag Verordening preventieve gezondheidsmaatregelen bij de verhandeling van

varkens 1982, art. 6.2
Product Besluit

104
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regels voor het houden van markten, van verkopingen, van

tentoonstellingen of andere evenementen en andere plaatsen waarbij dieren
bijeen worden gebracht.

Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 5.1
Product Amvb

105
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regels voor plaatsen en inrichtingen van waaruit verspreiding

van besmettelijke dierziekten te vrezen is.
Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 6
Product Amvb
Opmerking De bedoelde plaatsen en inrichtingen zijn o.m. markten en andere

verzamelplaatsen van dieren: melkinrichtingen, slachterijen, inrichtingen
waarin dierlijke product en worden be- of verwerkt, waar diervoeder wordt
bereid of waar vervoermiddelen worden ontsmet.

106
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Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regels voor de behandeling of vernietiging van dieren,

dierlijke producten, diervoeder en andere dragers van ziektekiemen en voor
de reiniging van verblijfsruimten en vervoermiddelen ter voorkoming van de
verspreiding van smetstof.

Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 7
Product Amvb, waaronder het Embryobesluit (27 januari 1994, Stb. 162)

107
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regels voor de reiniging en ontsmetting van verpakkings- en

vervoermiddelen en verblijfplaatsen van/voor dieren, producten en
voorwerpen.

Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 12
Product Embryobesluit (27 januari 1994, Stb. 162)

Regeling handel levende dieren en levende produkten (30 november 1994,
Stc. 250)

108
Actor Minister van Volksgezondheid
Handeling Het opleggen van een verplichting tot het voeren van een administratie van

alle handelingen inzake diervoeder en de herkomst van de grondstoffen,
voedselafvallen en materialen van dierlijke oorsprong.

Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 97.2
Product Embryobesluit (27 januari 1994, Stb. 162)

109
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regels om de verspreiding van smetstof door dieren die niet

worden gehouden (in het wild levende) dieren te voorkomen.
Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 102.1
Product Besluit niet gehouden dieren (8 juli 1994, Stb. 733, in werking 13 april 1996

bij KB van 18 december 1995, Stb. 1996, 217)
Opmerking De regels betreffen onder meer het (preventief) behandelen van de in het

wild levende dieren die niet worden gehouden.
In het Besluit niet gehouden dieren (8 juli 1994) wordt bepaald dat art. 15.4,
17, 19, 21, 22.1, 24.1 en 116 van de wet van toepassing zijn op niet
gehouden dieren.

110
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regels voor veterinaire en zoötechnische controles.
Periode 1994-
Grondslag Besluit inzake het in de handel brengen van dieren en producten en de

toepassing van maatregelen met betrekking tot in Nederland gebrachte
dieren en producten (4 mei 1994 (Stc. 1994, 343), in werking 8 juni 1994
(Stc. 1994, 392), art. 8

Product Regeling handel levende dieren en levende produkten (30 november 1994,
Stc. 250)

Opmerking Dit artikel dient ter uitvoering van de richtlijnen 89/662/EEG, 90/425/EEG.
90/675/EEG en 91/496/EEG.

111
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het vaststellen van een tijdstip van in werking treden van een wijziging van

de onderdelen van de EG-richtlijnen, genoemd in art. 1 van dit besluit voor
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de toepassing van de artikelen van dit besluit, waarnaar in die onderdelen
wordt verwezen.

Periode 1994-
Grondslag Besluit inzake het in de handel brengen van dieren en produkten en de

toepassing van maatregelen met betrekking tot in Nederland gebrachte
dieren en produkten (4 mei 1994, Stc. 343, in werking 8 juni 1994, Stc. 392),
art. 10.1

Product Regeling handel levende dieren en levende produkten (30 november 1994,
Stc. 250)

Opmerking Het gaat hier om het vaststellen van een ander tijdstip van in werking treden
dan de dag waarop aan de wijzigingsrichtlijn uitvoering moet worden
gegeven.

112
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het verlenen van vrijstelling van het verbod op het vervoer van varkens die

niet zijn voorzien van een voorgeschreven merk.
Periode 1995-1997
Grondslag Regeling vervoer geïdentificeerde varkens 1995 III (21 december 1995, Stc.

1996, 1), art. 3
Product Beschikking

113
Actor Door de minister van Landbouw aangewezen ambtenaar
Handeling Het onderzoeken, onderwerpen aan opneming en monsteren van producten

van dierlijke oorsprong of producten die drager kunnen zijn van smetstof.
Periode 1994-
Grondslag Besluit inzake het in de handel brengen van dieren en produkten en de

toepassing van maatregelen met betrekking tot in Nederland gebrachte
dieren en produkten (4 mei 1994, Stc. 343, in werking 8 juni 1994, Stc. 392),
art. 6.1 en 6.3

Product Verslag

114
Actor Produktschap voor Veevoeder
Handeling Het stellen van regels voor de bereiding, de aflevering, de opslag, het in

voorraad en voorhanden hebben, het vervoeren en het vervoederen van
diervoeder.

Periode 1996-
Grondslag Besluit bescherming tegen bepaalde zoönosen en bestrijding besmettelijke

dierziekten (27 december 1995, Stb. 156, in werking 13 april 1996 bij KB van
18 december 1995, Stb. 1996, 217), art. 4

Product Verordening (?)

115
Actor Minister van Landbouw en

Minister van Volksgezondheid
Handeling Het stellen van regels voor het verlenen van medewerking en verstrekken

van informatie door erkende laboratoria.
Periode 1996-
Grondslag Het besluit bescherming tegen bepaalde zoönosen en bestrijding

besmettelijke dierziekten (27 december 1995, Stb. 156, in werking 13 april
1996 bij KB van 18 december 1995, Stb. 1996, 217, art. 3.1

Product Regeling

116
Actor RVV
Handeling Het vaststellen van een protocol voor het reinigen en ontsmetten van een

verzamelplaats voor varkens.
Periode 1996-
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Grondslag Regeling betreffende het bijeenbrengen van dieren (12 maart 1996, Stc. 61),
art. 3

Product Protocol

117
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het bekorten van de termijn van geldigheid van de gezondheidsverklaring in

het geval van besmetting met een dierziekte.
Periode 1997-
Grondslag Besluit bedrijfscontrole varkensziekten (19 januari 1998, Stb. 54), art. 5
Product Beschikking

118
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regels voor het houden van aantekeningen omtrent bezoekers

en vervoermiddelen.
Periode 1998-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 1.m, wijziging bij Wet

Herstructurering varkenshouderij (9 april 1998, Stb. 236), art. 37
Product Amvb

119
Actor Inspecteur-districthoofd van de Veterinaire Dienst
Handeling Het verlenen van ontheffing van een of meer bepalingen van de regeling.
Periode 1998-
Grondslag Regeling inzake hygiënevoorschriften besmettelijke dierziekten (23 juni 1998,

Stc. 117)
Product Beschikking

13.3  In- en doorvoer

120
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het verbieden of voorwaardelijk toestaan van de in- en doorvoer van dieren,

vlees en andere dierlijke producten, of producten samengesteld uit onder
meer dierlijke grondstoffen, hooi, stro of andere voorwerpen of producten die
dragers van smetstoffen kunnen zijn ter wering van besmettelijke veeziekten.

Periode 1945-
Grondslag O.a.

Veewet, art. 12 en art. 50a (betreft honden en katten)
Wet tot wering van besmettelijke ziekten bij knaagdieren, art. 2 (tot 1992)
Nertsen-Ziektenwet, art. 2 (tot 1992)

Product Regelingen.
Opmerking In de beschikkingen en regelingen zijn de volgende EG-richtlijnen

geïmplementeerd:
Richtlijn inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het
intracommunautair handelsverkeer in runderen en varkens van 24 juni 1964,
Pb EEG 121 en 176, gewijzigd bij richtlijn van 25 oktober 1966, 66/600/EEG,
Pb EEG 192;
Richtlijn van de Raad inzake gezondheidsvraagstukken bij de invoer van
runderen en varkens en van vers vlees uit derde landen (72/462/EEG, Pb L
302).
Voor een overzicht van deze regelingen: Zie Overzicht van de wet- en
regelgeving.

121
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het aanwijzen van kantoren waarlangs dieren en voorwerpen kunnen worden

in- of doorgevoerd.
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Periode 1945-
Grondslag Veewet, art. 13

Vogelziektenwet, art. 2
Product Bijvoorbeeld:

Regeling wederinvoer vee (30 juli 1964, Stc. 146),
Regeling invoer slachtpaarden 1971 (25 mei 1971, Stc. 102, gewijzigd 27
maart 1991, Stc. 64)
Regeling invoer melk bestemd voor diervoeding 1971
Regeling invoer eenhoevige dieren andere dan slachtpaarden 1977 (7 juni
1977, Stc. 112, gewijzigd 27 maart 1991, Stc. 64)
Regeling in- en doorvoer papegaaien en papegaaiachtigen 1977
Regeling invoer slachtschapen en -geiten 1982;
Regeling doorvoer eenhoevige dieren 1983 (15 april 1983, Stc. 76, gewijzigd
27 maart 1991, Stc. 64)
Regeling invoer levende en dode vossen (23 februari 1987, Stc. 41, gewijzigd
26 mei 1987 (Stc. 103)
Regeling invoer fok- en gebruiksschapen en fok- en gebruiksgeiten (5 juni
1987, Stc. 109, gewijzigd 31 juli 1991, Stc. 149)
Regeling doorvoer vee 1987 (11 november 1987, Stc. 221, gewijzigd 31 juli
1991, Stc. 149) en 1992 (23 juli 1992, Stc. 143)
Regeling in- door- en vervoer van pluimvee en pluimveeprodukten 1987 (27
november 1987, Stc. 231, gewijzigd 20 juli 1990, Stc. 141)
Regeling wederinvoer vee 1992 (20 augustus 1992, Stc. 163)
Regeling in-, door- en vervoer pluimvee, duiven en broedeieren 1992 (14
september 1992, Stc. 177)
Regeling in- en doorvoer diepgevroren sperma van runderen 1992 (27
oktober 1992, Stc. 210)
Regeling in- en doorvoer levende dieren en produkten 1993 (14 juni 1993,
Stc. 114)
Regeling in-, door- en vervoer niet-geharmoniseerde produkten 1993 (28 juni
1993, Stc. 125)
Regeling in-, door- en vervoer niet-geharmoniseerde produkten 1993 (28 juni
1993, Stc. 125)

122
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het bepalen dat het verbod voor vervoer binnen en uit (een gedeelte van)

Nederland ook geldt voor gezond vee.
Periode 1945-
Grondslag Veewet, art. 38.3
Product Bijvoorbeeld:

Regeling invoer vee 1992 (23 juli 1992, Stc.143)
Marktregeling varkens 1992 (20 augustus 1992, Stc. 163)

123
Actor Rijksbijenteeltconsulent
Handeling Het verlenen van ontheffingen op het verbod op in- en doorvoer van bijen,

raten en gebruikte bijenwoningen.
Periode 1947-
Grondslag Bijenwet, art. 1
Product Bijvoorbeeld:

Beschikking ontheffing verbod van invoer van bijen uit België en Luxemburg
(20 april 1972, Stc. 81)

124
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het aanwijzen van soorten vogels, hun eieren, vlees en andere producten en

van andere voorwerpen die dragers van smetstof kunnen zijn, waarvan de in-
en doorvoer kan worden verboden of onder voorwaarden toegestaan.

Periode 1949-1992
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Grondslag Vogelziektenwet, art. 2.1
Product Bijvoorbeeld:

Beschikking invoer levende entstoffen (24 april 1959, Stc. 81)
Beschikking invoer levende entstoffen en smetstoffen (8 april 1963, Stc. 71; 9
juni 1970, Stc. 110)
Regeling in- en doorvoer melen van dierlijke oorsprong 1977 (26 januari
1977, Stc. 21, gewijzigd 27 november 1987, Stc. 231)
Regeling in- door- en vervoer van pluimvee en pluimveeprodukten 1987
Regeling in- door- en vervoer van pluimveeprodukten 1993
Regeling in- en doorvoer papegaaien en papegaaiachtigen 1977
Beschikking wering besmettelijke pluimveeziekten 1975
Regeling in-, door- en vervoer pluimvee, duiven en broedeieren 1992 (14
september 1992, Stc. 177)

125
Actor Directeur/Inspecteur-districthoofd van de Veterinaire Dienst
Handeling Het verlenen van ontheffingen op verboden op in-, door- en vervoer van vee,

pluimvee, producten en voorwerpen.
Periode 1950-
Grondslag Veewet, art. 38

Beschikking verbod van in-, door- en vervoer van pluimvee en het verlenen
van ontheffing (24 april 1959, Stc. 81), art. 3
Beschikking ingevoerde keukenafvallen (MB van 5 mei 1961, Stc. 87), art. 2
Beschikking in- en doorvoer honden en katten (25 april 1962, Stc. 82, laatste
wijziging van 2 oktober 1967, Stc. 193), art. 3
Beschikking invoer levende entstoffen en smetstoffen (8 april 1963, Stc. 71; 9
juni 1970, Stc. 110), art. 2
Beschikking wering besmettelijke pluimveeziekten 1975, art. 1.2
Beschikking invoer vlees, art. 5
Beschikking in- en doorvoermaatregelen voor varkens en varkensvlees uit
Italië, art. 4
Regeling invoer eenhoevige dieren andere dan slachtpaarden 1977, art. 4
Regeling invoer verbod klauwen, borstels en haar van varkens (15 maart
1985, Stc. 53, gewijzigd 20 mei 1988, Stc. 101), art. 2
Regeling invoer vee 1992, art. 2.3 en 16a

Product Bijvoorbeeld:
Beschikking van 3 juni 1959, Stc. 106

Opmerking Het gaat hier bijvoorbeeld om het verbod op in- en doorvoer van honden en
katten in verband met de wering van hondsdolheid of om het verbod op in-,
door- en vervoer van pluimvee in verband met de pseudo-vogelpest, of om
het verbod op invoer van levende ent- en smetstoffen. Er kan ontheffing
worden verleend voor de invoer van verdachte dieren, producten of
voorwerpen ten behoeve van bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek.

126
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het bepalen dat de doorvoer van levende en dode knaagdieren, hun organen

en andere delen en hun huiden, haar en andere afvallen slechts is
toegestaan als zij na aankomst rechtstreeks worden vervoerd naar het
kantoor van de wederuitvoer.

Periode 1953-1992
Grondslag Wet tot wering van besmettelijke ziekten bij knaagdieren, art. 3
Product Bijvoorbeeld:

Regeling in- en doorvoer levende dieren en produkten 1993 (14 juni 1993,
Stc. 114)

127
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het verlenen van ontheffing op het verbod op in- en doorvoer van konijnen,

pluimvee, papegaaien en papegaaiachtigen, van honden en katten,
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behorende tot een circus en van vlees, vleesproducten en andere dierlijke
producten.

Periode 1962-
Grondslag Regeling in- en doorvoer honden en katten, 1962

Beschikking in- en doorvoer konijnen 1972, art. 1
Regeling in- en doorvoer papegaaien en papegaaiachtigen 1977, art. 10
Regeling invoer vlees 1979, art. 8
Regeling in-, door- en vervoer van pluimvee en pluimveeprodukten 1979 en
1987, art. 15
Regeling in- en doorvoer vlees 1979 (Stc. 4, 19 en 27, gewijzigd 23 juli 1992,
Stc. 143), art. 8, vanaf 1993 art. 7k
Regeling in- en doorvoer vlees 1979, art. 7k (Bij de wijziging van de regeling
van 4 juni 1993, Stc. 110 kreeg dit artikel een andere inhoud)
Regeling in- en doorvoer vleesprodukten 1985, art. 6k
Regeling in- en doorvoer vee, veeprodukten, e.d. 1991, art. 4.1
Regeling in- en doorvoer sperma van varkens (18 maart 1992, Stc. 59), art. 6
Regeling in-, door- en vervoer pluimvee, duiven en broedeieren 1992 (14
september 1992, Stc. 177), art. 29
Regeling in- en doorvoer diepgevroren sperma van runderen 1992 (27 oktober
1992, Stc. 210), art. 23
Regeling in-, door- en vervoer niet-geharmoniseerde produkten 1993 (28 juni
1993, Stc. 125), art. 20
Regeling in- en doorvoer embryo’s van runderen 1993, art 6 en art. 24
Regeling in- en doorvoer sperma van varkens 1993, art. 25
Regeling in-, door- en vervoer van pluimveeprodukten 1993, art. 17.1
Regeling in- en doorvoer levende dieren en produkten 1993 (14 juni 1993,
Stc. 114), art. 34

Product Beschikking

128
Actor Directeur/Inspecteur-districthoofd van de Veterinaire Dienst
Handeling Het verlenen van toestemming voor het vervoer van eenhoevige dieren van

hun plaats van aankomst in Nederland naar elders.
Periode 1964-
Grondslag Beschikking invoer eenhoevige dieren, art. 2.3
Product Besluit

129
Actor Directeur/Inspecteur-districthoofd van de Veterinaire Dienst
Handeling Het in bijzondere gevallen onder voorwaarden toelaten van de in- en

doorvoer van beenderen en kunstmest.
Periode 1964-
Grondslag Beschikking in- en doorvoer beenderen, kunstmest en veevoeder, art. 7
Product Beschikking

130
Actor Inspecteur-districthoofd van de Veterinaire Dienst
Handeling Het verlenen van toestemming voor verder vervoer van weder ingevoerde

herkauwende dieren en varkens en het stellen van eisen tot beperking van
besmettingsgevaar.

Periode 1964-
Grondslag Beschikking wederinvoer herkauwende dieren en varkens, art. 1
Product Beschikking

131
Actor Inspecteur-districthoofd van de Veterinaire Dienst
Handeling Het verlenen of intrekken van een vergunning voor de invoer en wederinvoer

van dieren ter beweiding of beakkering van grenslanderijen in Nederland.
Periode 1964-
Grondslag Grensbeweidingsregeling (30 juli 1964, Stc. 146), art. 2 en art. 10
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Product Vergunning

132
Actor Directeur/Inspecteur-districthoofd van de Veterinaire Dienst
Handeling Het verlenen of intrekken van een vergunning voor de in-, uit- en doorvoer

van herkauwende dieren en varkens die horen bij circussen, kijkspelen e.d.
Periode 1964-
Grondslag Beschikking in-, uit- en doorvoer circusdieren, art. 1
Product Vergunning

133
Actor Inspecteur-districthoofd van de Veterinaire Dienst
Handeling Het verbieden van het verder vervoer op Nederlands grondgebied van

ingevoerde dieren en producten.
Periode 1965-
Grondslag Beschikking invoer slachtdieren 1965

Regeling invoer slachtdieren 1970, art. 3.1
Regeling invoer slachtpaarden 1971, art. 3.1
Regeling invoer eenhoevige dieren andere dan slachtpaarden 1977, art. 7.1
Regeling in-, door- en vervoer van pluimvee en pluimveeprodukten 1979 en
1987, art. 4.1
Regeling invoer slachtschapen en -geiten 1982, art. 3
Regeling invoer levende en dode vossen (23 februari 1987, Stc. 41, gewijzigd
26 mei 1987, Stc. 103), art. 4.1
Regeling doorvoer vee 1987, art. 4.1
Regeling invoer fok- en gebruiksschapen en fok- en gebruiksgeiten (5 juni
1987, Stc. 109, gewijzigd 31 juli 1991, Stc. 149), art. 3.1

Product Besluit
Opmerking In deze regeling is de EG-richtlijn inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op

het gebied van het intracommunautair handelsverkeer in runderen en varkens
van 24 juni 1964, Pb EEG 121 en 176, gewijzigd bij richtlijn van 25 oktober
1966, 66/600/EEG, Pb EEG 192 geïmplementeerd.
Het gaat hier onder meer om fok- en verbruiksdieren en vanuit EG-landen
ingevoerde slachtdieren.

134
Actor Inspecteur-districthoofd van de Veterinaire Dienst
Handeling Het besluiten tot maatregelen ter opheldering van de gevallen verdachte

dieren en dierproducten.
Periode 1965-
Grondslag Beschikking invoer slachtdieren 1965

Regeling invoer slachtdieren 1970, 23 juni 1965, art. 3.2
Regeling invoer slachtpaarden 1971, art. 3.2;
Regeling invoer eenhoevige dieren andere dan slachtpaarden 1977, art. 7.2
Regeling invoer slachtschapen en -geiten 1982, art. 3
Regeling doorvoer vee 1987, art. 4.2
Regeling invoer fok- en gebruiksschapen en fok- en gebruiksgeiten (5 juni
1987, Stc. 109, gewijzigd 31 juli 1991, Stc. 149), art. 3.2
Regeling invoer diepgevroren sperma van runderen, art. 4.2

Product Beschikking
Opmerking Het gaat om dieren en producten die worden verdacht te lijden aan, of te zijn

besmet met een besmettelijke ziekte, of ervan worden verdacht een gevaar
op te leveren voor de verbreiding van een dergelijke ziekte.

135
Actor Inspecteur-districthoofd van de Veterinaire Dienst
Handeling Het besluiten tot quarantainemaatregelen voor verdachte of besmette dieren.
Periode 1965-
Grondslag Regeling invoer fok- en gebruiksdieren 1965 (23 juni 1965, Stc. 119,

gewijzigd 13 november 1991), art. 3.1 en 3.2
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Product Besluit
Opmerking In deze regeling werden geïmplementeerd:

De EG-richtlijn inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van
het intracommunautair handelsverkeer in runderen en varkens van 24 juni
1964, Pb EEG 121 en 176, gewijzigd bij richtlijn van 25 oktober 1966,
66/600/EEG, Pb EEG 192 en EG-richtlijn van 13 mei 1965, Pb 93.

136
Actor Minister van Landbouw/Inspecteur-districtshoofd van de Veterinaire Dienst
Handeling Het verlenen van toestemming voor het vervoer van dieren van een

kalvermesterij naar slachthuis.
Periode 1965-
Grondslag Regeling invoer fok- en gebruiksdieren 1965, art. 6

Regeling invoer vee 1992 (23 juli 1992, Stc.143), art. 12
Regeling handel levende dieren en levende produkten (30 november 1994,
Stc. 250), art. 3.10

Product Beschikking
Opmerking In 1996 werd het verlenen van toestemming door de kringdirecteur uit de

regeling geschrapt, mede i.v.m. het uitbreken van BSE in Groot-Brittannië.

137
Actor Inspecteur-districthoofd van de Veterinaire Dienst
Handeling Het besluiten dat dieren of dierproducten (binnen een bepaalde termijn)

moeten worden teruggezonden naar het land van verzending of moet worden
vernietigd.

Periode 1965-
Grondslag Bijvoorbeeld:

Regeling invoer fok- en gebruiksdieren 1965, art. 3b
Beschikking invoer slachtdieren 1965
Regeling invoer slachtdieren 1970, art. 3b en 3.4
Regeling in-, door- en vervoer van pluimvee en pluimveeprodukten 1979 en
1987
Regeling in- en doorvoer vlees 1979, art. 7k (vanaf juni 1993)
Regeling doorvoer eenhoevige dieren 1983 (15 april 1983, Stc. 76, gewijzigd
27 maart 1991, Stc. 64)
Regeling in- en doorvoer vleesprodukten 1985, art. 6k (vanaf juni 1993)
Regeling invoer levende en dode vossen (23 februari 1987, Stc. 41, gewijzigd
26 mei 1987 Stc. 103), art. 4.3 en 4.4
Regeling invoer fok- en gebruiksschapen en fok- en gebruiksgeiten (5 juni
1987, Stc. 109, gewijzigd 31 juli 1991, Stc. 149), art. 3.4
Regeling doorvoer vee 1987, art. 4.4 en 4.6
Regeling in- en doorvoer embryo’s van runderen 1991, art. 4.1 en art. 22
Regeling in-, door- en vervoer van pluimvee en pluimveeprodukten 1979 en
1987, art. 4.2
Regeling in- en doorvoer sperma van varkens 1992 (18 maart 1992, Stc. 59),
art. 4.1
Regeling in- en doorvoer sperma van varkens 1993, art. 12.2 en 13.1
Regeling in- en doorvoer diepgevroren sperma van runderen 1992 (27
oktober 1992, Stc. 210), art. 4.5, 11, 12 en art. 21
Regeling in- en doorvoer levende dieren en produkten 1993 (14 juni 1993,
Stc. 114), art. 30.1
Regeling in-, door- en vervoer niet-geharmoniseerde produkten 1993 (28 juni
1993, Stc. 125), art. 17.1
 Regeling invoer diepgevroren sperma van runderen, art. 4.4

Product Besluit
Opmerking Het vernietigen betreft onder meer het laten doden van dieren in een door de

inspecteur aangewezen slachthuis.

138
Actor Directeur/Inspecteur-districthoofd van de Veterinaire Dienst
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Handeling Het verlenen van een ontheffing van de verplichting van het van
gemeentewege of onder gemeentelijk toezicht ontsmetten van een
vervoermiddel voor varkens.

Periode 1970-
Grondslag Beschikking vervoersregeling varkens Noord-Brabant, art. 2

Beschikking vervoersregeling varkens, art. 3.2
Product Beschikking

139
Actor Directeur van de Veterinaire Dienst, RVV
Handeling Het goedkeuren van een quarantaineruimte voor papegaaien en

papegaaiachtigen.
Periode 1977-
Grondslag Regeling in- en doorvoer papegaaien en papegaaiachtigen 1977, art. 9
Product Regeling aanwijzing quarantaineruimten papegaaien en papegaaiachtigen

1977 (9 november 1977, Stc. 221)
Product Beschikking

140
Actor Inspecteur-districthoofd van de Veterinaire Dienst
Handeling Het besluiten tot het nemen van maatregelen als bij dieren of een partij

(dier)producten verwekkers van ziekten, zoönosen of andere aandoeningen
zijn geconstateerd, of als de dieren of producten afkomstig zijn uit een
epidemisch gebied, of als niet is voldaan aan de voorschriften van de regeling
of aan communautaire voorschriften in het kader van de invoer.

Periode 1979-
Grondslag O.a.:

Regeling in- en doorvoer vlees 1979, art. 7j
Regeling in- en doorvoer vleesprodukten 1985 (Stc. 53, gewijzigd 23 juli 1992,
Stc. 143), art. 6e, 6j en 6 k.1
Regeling invoer vee 1992 (23 juli 1992, Stc.143), art. 9.1 en 24.
Regeling doorvoer vee 1992 (23 juli 1992, Stc. 143), art. 10 en 20
Regeling in-, door- en vervoer pluimvee, duiven en broedeieren 1992 (14
september 1992, Stc. 177), art. 12, 20.4, en 26.
Regeling in- en doorvoer diepgevroren sperma van runderen 1992 (27 oktober
1992, Stc. 210), art. 11, 12 en 21
Regeling keuring en handelsverkeer pluimveevlees 1992, art. 14.1 en 2 en art.
18.1 en 3
Regeling in- en doorvoer levende dieren en produkten 1993 (14 juni 1993,
Stc. 114), art. 10. en 20
Regeling in-, door- en vervoer niet-geharmoniseerde produkten 1993 (28 juni
1993, Stc. 125), art. 10.1 en 2
Regeling keuring en handelsverkeer konijne- en hazevlees 1993 (30 juni
1993, Stc. 125), art. 18.1 en 2 en art. 24.1 en 24.3
Regeling in- door- en vervoer van pluimveeprodukten 1993, art. 7.1 en 2
Regeling in- en doorvoer sperma van varkens 1993, art. 12, 13 en vanaf 1993
art. 23
Regeling in- en doorvoer embryo’s van runderen 1993, art. 12 en art. 22
Regeling keuring en handel dierlijke produkten 1994, art. 2.2.4
Regeling aquicultuur, art. 29, 44 en 53.1

Product Beschikking
Opmerking De maatregelen kunnen zijn: het in afzondering of quarantaine plaatsen, het

dioden of vernietigen van de dieren of de producten en voorwerpen, of andere
maatregelen.

141
Actor Produktschap voor Veevoeder (secretaris)
Handeling Het verlenen van (algehele) vrijstelling aan de ondernemer van de plicht van

het ter beschikking houden van zendingen diermelen ten behoeve van
bemonstering en onderzoek door de AID.
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Periode 1985-
Grondslag Verordening geïmporteerde diermelen 1985, art. 7 en 8
Product Beschikking

142
Actor Produktschap voor Veevoeder (voorzitter)
Handeling Het geven van nadere voorschriften ter uitvoering van de Verordening

geïmporteerde diermelen 1985.
Periode 1985-
Grondslag Verordening geïmporteerde diermelen 1985, art.12.1
Product Regeling

143
Actor Produktschap voor Veevoeder (secretaris)
Handeling Het verlenen van ontheffing van het bepaalde in de Verordening

geïmporteerde diermelen 1985.
Periode 1985-
Grondslag Verordening geïmporteerde diermelen 1985, art. 12.2
Product Besluit

144
Actor Directeur van de RVV
Handeling Het besluiten tot het niet toelaten van diepgevroren sperma.
Periode 1990-1992
Grondslag Regeling invoer diepgevroren sperma van runderen, art. 4.1
Product Beschikking

145
Actor Minister van Landbouw/directeur van de RVV
Handeling Het verlenen van een ontheffing van het bepaalde in de beschikking.
Periode 1990-
Grondslag Beschikking vervoer diepgevroren sperma van runderen (28 december 1989,

Stc. 253), art. 7
Beschikking vervoer embryo’s van runderen (9 april 1991, Stc. 71), art. 7

Product Beschikking

146
Actor Inspecteur-districthoofd van de Veterinaire Dienst
Handeling Het bepalen van de wijze van opslag voor ingevoerde runderembryo’s.
Periode 1991-
Grondslag Regeling in- en doorvoer embryo’s van runderen, art. 4.4
Product Beschikking, regeling

147
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regels aan de invoer van dieren, dierlijke producten of andere

mogelijke dragers van smetstof.
Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 10.1
Product Bijvoorbeeld:

Embryobesluit (27 januari 1994, Stb. 162)
Besluit inzake het in de handel brengen van dieren en produkten en de
toepassing van maatregelen met betrekking tot in Nederland gebrachte
dieren en produkten (4 mei 1994, Stb. 343, in werking 8 juni 1994, Stc. 392)
Regeling keuring en handel dierlijke produkten (10 juni 1994, Stc. 113)
Regeling handel levende dieren en levende produkten (30 november 1994)
Regeling invoer hooi en stro (22 juni 1995, Stc. 122)
Quarantainemaatregelen invoer levende dieren en dierlijke producten i.v.m.
mond- en klauwzeer (20 juni 1997, Stc. 116)
Regeling inzake hygiënevoorschriften besmettelijke dierziekten (23 juni
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1998, Stc. 117)
Opmerking De regels betreffen de eisen die gesteld kunnen worden aan:

• dieren, producten of voorwerpen;
• vervoermiddelen en verpakkingen;
• het aanmelden van voorgenomen invoer van dieren, producten en

voorwerpen;
• het aanwijzen van douanekantoren waarheen in te voeren dieren,

producten en voorwerpen moeten worden aangemeld, en bij invoer via
de Nederlands-Belgische grens voor onderzoek moeten worden
aangeboden, een en ander in overleg met de minister van Financiën;

• de verklaringen die bovenstaande kantoren kunnen afgeven;
• het onderzoek na invoer in Nederland.
In de Regeling keuring en handel dierlijke produkten (10 juni 1994, Stc. 113)
zijn een groot aantal Europese richtlijnen en beschikkingen
geïmplementeerd, zie: Overzicht Wet- en regelgeving.

148
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regels voor ingevoerde dieren, producten en voorwerpen.
Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 11.1
Product Embryobesluit (27 januari 1994, Stb. 162)

Regeling keuring en handel dierlijke produkten (10 juni 1994, Stc. 113)
Regeling handel levende dieren en levende produkten (30 november 1994,
Stc. 250)
Regeling invoer hooi en stro (22 juni 1995, Stc. 122)
Quarantainemaatregelen invoer levende dieren en dierlijke producten i.v.m.
mond- en klauwzeer (20 juni 1997, Stc. 116)
Regeling inzake hygiënevoorschriften besmettelijke dierziekten (23 juni
1998, Stc. 117)

Opmerking Deze regels betreffen:
Voor dieren
• onderzoek, behandeling of tijdelijke afzondering,
• het vervoer naar de plek van onderzoek, behandeling of tijdelijke

afzondering,
• de bestemming,
• het vervoer naar de plaats van bestemming,
• het doden of slachten en de bestemming van gedode of geslachte

dieren.
Voor producten en voorwerpen
• onderzoek,
• bestemming,
• vervoer.
De regels betreffende het doden of slachten van dieren worden genomen in
overeenstemming met de minister van Volksgezondheid.

149
Actor Minister van Volksgezondheid
Handeling Het leveren van een bijdrage aan het stellen van regels voor het doden of

slachten van ingevoerde dieren.
Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 11.1
Product Amvb
Opmerking Zie vorige handeling.

150
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het bepalen dat zonder vergoeding van de staat en voor rekening van de

importeur, de verzender of afnemer maatregelen kunnen worden getroffen
ten aanzien van dieren of producten van dierlijke oorsprong.
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Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 13

Besluit inzake het in de handel brengen van dieren en produkten en de
toepassing van maatregelen met betrekking tot in Nederland gebrachte
dieren en produkten (4 mei 1994, Stc. 343), art. 2

Product Regeling keuring en handel dierlijke produkten (10 juni 1994, Stc. 113)
Regeling handel levende dieren en levende produkten (30 november 1994,
Stc. 250)
Regeling invoer hooi en stro (22 juni 1995, Stc. 122).

Opmerking De maatregelen kunnen omvatten:
• het brengen naar een plaats buiten het in bijlage I van richtlijn nr.

90/675/EEG omschreven gebied,
• het plaatsen van dieren en producten in (tijdelijke) afzondering,
• het onderbrengen, voeren, drenken en verzorgen van dieren,
• het doden, slachten, vernietigen van dieren en/of de producten,
• het terugzenden van dieren en producten,
• het plaatsen van dieren onder toezicht van een ambtenaar,
• het doorsturen van dieren en producten naar een derde land,
• het beslissen dat dieren of produkten of voor andere doelen dan voor

menselijke consumptie worden gebruikt.
Opmerking Het betreft hier het vaststellen van de regelingen waarin de minister bepaalt

dat op kosten van de importeur maatregelen kunnen worden genomen.

151
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het verbieden van of stellen van regels aan de doorvoer van dieren en

producten van dierlijke oorsprong.
Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 78
Product Besluit uitvoer dieren en produkten van dierlijke oorsprong (27 januari 1994,

Stb. 162)
Besluit inzake het in de handel brengen van dieren en produkten en de
toepassing van maatregelen met betrekking tot in Nederland gebrachte
dieren en produkten (4 mei 1994, Stc. 343)
Regeling keuring en handel dierlijke produkten (10 juni 1994, Stc. 113).

Opmerking In het amvb wordt geregeld voor welke categorieën van dieren het amvb
geldig zal zijn.

152
Actor Minister van Landbouw

Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
Handeling Het verbieden en stellen van regels van de invoer van dieren waarin zich

schadelijke stoffen bevinden.
Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 99
Product Amvb

153
Actor Directeur van de RVV
Handeling Het verlenen van toestemming voor het laten vervaardigen en in voorraad

hebben van keurmerken volgens EG-richtlijnen.
Periode 1992-
Grondslag Regeling keuring en handelsverkeer pluimveevlees 1992, art. 6
Product Besluit

154
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het verbieden van of stellen van regels aan de doorvoer van dieren en

producten van dierlijke oorsprong, waaronder producten van niet gehouden
dieren, met uitzondering van vers vlees of vleesproducten genoemd in de
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Veewet, art. 66.
Periode 1992-
Grondslag Besluit uitvoer dieren en produkten van dierlijke oorsprong, 27 januari 1994,

art. 2
Product Regeling handel levende dieren en levende produkten (30 november 1994,

Stc. 250)
Opmerking Deze regeling betreft: geen vee, geen pluimvee, geen kunstmatig geteelde

vissen, geen paardachtigen, schapen en geiten, geen struisvogels en
duiven. De dieren waar het hier om gaat kunnen zijn: apen, herten, wilde
zwijnen, reeën, siervogels, hazen, konijnen, fretten, nertsen, vossen, katten,
honden en bijen.
De uitvoer is verboden tenzij de zending is voorzien van merken en/of
bewijsstukken waaruit blijkt dat is voldaan aan de door de minister gestelde
eisen aan de uitvoer. Dit besluit implementeert EG-richtlijnen.

155
Actor Inspecteur-districtshoofd van de Veterinaire dienst
Handeling Het verlenen van toestemming voor het vervoer van sperma wat niet voldoet

aan de voorschriften van de EG-richtlijn 88/407/EEG.
Periode 1993-
Grondslag Regeling in- en doorvoer diepgevroren sperma van runderen 1992, art. 9
Product Besluit

156
Actor Inspecteur-districthoofd van de Veterinaire Dienst /dierenarts van de RVV
Handeling Het besluiten tot het doorsturen naar een derde land of het vernietigen van

een partij, of het in afzondering plaatsen of voor andere doeleinden gebruiken
dan menselijke consumptie (vanaf 20 juni 1997).

Periode 1993-
Grondslag Regeling in-, door- en vervoer van pluimveeprodukten 1993, art. 14.1 en 14.3
Product Besluit

157
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regels voor de inslag of opslag of uitslag van producten van

dierlijke oorsprong, of andere producten die dragers van smetstof kunnen
zijn en de behandeling van de producten tijdens de opslag.

Periode 1994-
Grondslag Besluit inzake het in de handel brengen van dieren en produkten en de

toepassing van maatregelen met betrekking tot in Nederland gebrachte
dieren en produkten (4 mei 1994, Stc. 343, in werking 8 juni 1994, Stc. 392),
art. 4.1

Product Bijvoorbeeld:
Regeling handel levende dieren en levende produkten (30 november 1994,
Stc. 250)
Regeling invoer hooi en stro (22 juni 1995, Stc. 122)

Opmerking Deze handeling dient ter uitvoering van de EG-richtlijn 60/675/EEG, art. 5-7
en de EG-beschikking 93/14/EEG, art. 1-3.

158
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regels voor het in Nederland in de handel brengen van dieren

en producten van dierlijke oorsprong, ter uitvoering van de verplichtingen
opgelegd door de EU inzake de diergezondheid.

Periode 1994-
Grondslag Besluit inzake het in de handel brengen van dieren en produkten en de

toepassing van maatregelen met betrekking tot in Nederland gebrachte
dieren en produkten (4 mei 1994, Stc. 343; in werking 8 juni 1994, Stc. 392),
art. 5

Product Amvb
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159
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het in rekening brengen van de kosten van toezicht op de naleving van de

regels betreffende de opslag van producten bij de handelaar die om opslag
van zijn producten heeft verzocht.

Periode 1994-
Grondslag Besluit inzake het in de handel brengen van dieren en produkten en de

toepassing van maatregelen met betrekking tot in Nederland gebrachte
dieren en produkten (4 mei 1994, Stc. 343), art. 4.2

Product Rekening
Opmerking Zie vorige handeling.

160
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het vaststellen van een model van een aanvraagformulier voor een van

rijkswege ingesteld onderzoek.
Periode 1994-
Grondslag Regeling handel levende dieren en levende produkten (30 november 1994,

Stc. 250), art. 2.60
Product Modelformulier
Opmerking Het gaat hierbij om onderzoek naar het voorkomen van in de regeling per

diersoort opgesomde ziekten en afwijkingen, e.d. Als het dier voldoet aan de
normen wordt een bewijsstuk afgegeven, zie ook artikelen 2.5, 2.17, 2.18 en
2.53 in deze regeling.

161
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het verlenen van vrijstelling van het verbod op in en buiten Nederland

brengen van producten en ziekteverwekkers aan een producent van dierlijke
meststoffen ten behoeve van eigen gebruik.

Periode 1995-
Grondslag Regeling keuring en handel dierlijke produkten, 1994, art. 2.2.6
Product Gewaarmerkt formulier
Opmerking Het gaat hier om vrijstelling voor `grensboeren’.

162
Actor Minister van Landbouw (RVV)
Handeling Het aanwijzen van een termijn en een plaats waar runderen afkomstig uit het

Verenigd Koninkrijk worden gedood.
Periode 1996-
Grondslag Regeling handel levende dieren en levende produkten (30 november 1994,

Stc. 250), art. 3.10, gewijzigd 3 april 1996, Stc. 69), art. IV
Product Beschikking

163
Actor Keuringsarts
Handeling Het besluiten tot maatregelen bij het vermoeden of het constateren van de

aanwezigheid van verwekkers van ziekten, zoönosen of andere aandoeningen
of als de producten afkomstig zijn uit een gebied besmet met een
epidemische dierziekte.

Periode 1997-
Grondslag Regeling handel levende dieren en levende produkten, art. 2.32
Product Beschikking

13.4 Uitvoer en certificering

164
Actor Minister van Landbouw
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Handeling Het stellen van regels voor de keuring en de plaats en tijd waarop het vee ter
keuring kan worden aangeboden.

Periode 1945-
Grondslag Veewet, art. 67.2
Product Bijvoorbeeld:

Beschikking uitvoer vee 1965 (MB van 23 juni 1965, Stc. 119)
Regeling uitvoer vee 1974 (15 februari 1974, Stc. 35)

Opmerking De regels worden niet vastgesteld dan na overleg met betrokken
bedrijfsorganisaties en andere organisaties.

165
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regels voor de keuring van vlees voor en na het slachten, de

wijze van slachten en de plaatsen en tijden waar de keuring kan plaatsvinden
en de afgifte van bewijsstukken.

Periode 1945-1992
Grondslag Veewet, art. 68
Product Bijvoorbeeld:

Merkenbeschikking vlees en vleesprodukten (14 juni 1965, Stc. 114; 9 april
1970, Stc. 71)
Beschikking inrichtingseisen export-slachthuizen 1965 (17 juni 1965, Stc.
114)
Beschikking vleesopslag- en vervoer (17 juni 1965, Stc. 114)
Exportkeuringsregulatief (17 juni 1965, Stc. 114, gewijzigd 20 april 1967, Stc.
78)
Beschikking afwijking Exportkeuringregulatief 1965 (21 juni 1965, Stc. 117)
Beschikking Aanwijzing als exportslachthuizen (5 augustus 1968, Stc. 153
Beschikking uitvoer ingevoerd vers vlees 1970 (9 april 1970, Stc. 71)
Regeling uitvoer vers vlees 1974 (Stc. 1973, 247)
Regeling uitvoer vleesprodukten 1979 en 1992
Regeling uitvoer vers vlees 1985 (18 december 1984, Stc. 252, gewijzigd 13
november 1991, Stc. 224; 23 juli 1992, Stc. 143)
Regeling gezondheidsverklaring voor personen werkzaam in de
vleesindustrie (9 oktober 1987, Stc. 198)

Opmerking Een bewijsstuk wordt afgegeven op basis van een keuring door het rijk. De
eisen betreffen:
a. de toestand van de dieren waarvan het vlees afkomstig is;
b. de toestand van het vlees na het slachten;
c. de inrichting en uitrusting van de slachthuizen en uitsnijderijen;
d. de hygiëne bij het slachten en het be- en verwerken van het vlees;
e. de inrichting van de koelhuizen en de opslag hierin;
f. de inlading, het vervoer en de vervoermiddelen;
g. andere onderwerpen, voortvloeiende uit internationale overeenkomsten of

van besluiten van volkenrechtelijke organisaties.
De regels worden niet vastgesteld dan na overleg met betrokken
bedrijfsorganisaties en andere organisaties.

166
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regels voor de keuring van vleesproducten en de

bewijsstukken.
Periode 1945-1992
Grondslag Veewet, art. 69
Product Bijvoorbeeld:

Merkenbeschikking vlees en vleesprodukten (14 juni 1965, Stc. 114)
Beschikking vleesprodukten (14 juni 1965, Stc. 114)
Regeling uitvoer vleesprodukten 1979
Regeling uitvoer vleesprodukten 1979 (1 augustus 1979, Stc. 150 en 160,
gewijzigd 8 februari 1988, Stc. 30) en 1992 (21 juli 1992, Stc. 140)
Regeling gezondheidsverklaring voor personen werkzaam in de
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vleesindustrie (9 oktober 1987, Stc. 198)
Opmerking Een bewijsstuk wordt afgegeven op basis van een keuring door het rijk.

De eisen betreffen:
a. de inrichting waarin het vleesproduct bereid wordt;
b. het vlees, waarvan de producten worden bereid;
c. de wijze van bereiding en behandeling;
d. de hygiëne bij de be- en verwerking;
e. de verpakking;
f. de inrichting van de koelhuizen en de opslag hierin;
g. de inlading, het vervoer en de vervoermiddelen;
h. andere onderwerpen, voortvloeiende uit internationale overeenkomsten of

van besluiten van volkenrechtelijke organisaties.
De eisen worden niet vastgesteld dan na overleg met betrokken
bedrijfsorganisaties en andere organisaties.

167
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het verlenen van ontheffingen in bijzondere gevallen of groepen van gevallen

op het verbod tot uitvoer van vee, vlees of vleesproducten in bijzondere
gevallen of groepen van gevallen.

Periode 1945-1992
Grondslag Veewet, art. 71
Product Bijvoorbeeld:

Regeling in-, uit- en doorvoer van circusdieren 1971
Grensbeweidingsregeling België (25 mei 1971, Stc. 102, gewijzigd 31 juli
1991, Stc. 149)
Regeling uitvoer vee 1974 (15 februari 1974, Stc. 35)
Beschikking uitvoer vlees uit interventievoorraden (29 maart 1978, Stc. 63)
Regeling uitvoer vleesprodukten 1979 (1 augustus 1979, Stc. 150 en 160,
gewijzigd 8 februari 1988, Stc. 30) en 1992 (21 juli 1992, Stc. 140)
Regeling uitvoer vers vlees en vleesbereidingen 1985, art. 13 b

Opmerking Aan de ontheffing kunnen voorschriften en voorwaarden worden verbonden.

168
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het vaststellen van regels ten aanzien van het vervaardigen, vervoeren, te

koop aanbieden, verkopen, voorhanden en in voorraad hebben, afleveren en
gebruiken van merken en kentekenen en van de werktuigen waarmee
merken en kenmerken kunnen worden gemaakt en aangebracht.

Periode 1957-
Grondslag Landbouwwet, art. 26
Product Bijvoorbeeld:

Regeling keuring en handelsverkeer vers vlees pluimvee 1985
Regeling keuring en handelsverkeer pluimveevlees 1992

169
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het vaststellen van een bewijsstuk dat voldaan is aan onderzoek van vee

bestemd voor de uitvoer.
Periode 1965-1992
Grondslag Veewet, art. 67.1
Product Bijvoorbeeld:

Beschikking uitvoer vee 1965 (23 juni 1965, Stc. 119)
Mond- en klauwzeerbeschikking varkens 1966 I (Stc. 10) en II (Stc. 51)
Grensbeweidingsregeling België (25 mei 1971, Stc. 102, gewijzigd 31 juli
1991, Stc. 149)
Regeling uitvoer vee 1974 (15 februari 1974, Stc. 35)

Opmerking Een bewijsstuk wordt afgegeven op basis van een keuring door het rijk. Het
vee dient te voldoen aan eisen betreffende:
a. de toestand van de uit te voeren dieren;
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b. de bedrijven waar de dieren waren aangekocht;
c. de markten waar de dieren zijn aangekocht en de verzamelplaatsen voor

inlading;
d. de identificatie van de dieren;
e. het vervoer en de vervoermiddelen van de dieren;
f. andere onderwerpen voortvloeiende uit internationale overeenkomsten en

besluiten van volkenrechtelijke organisaties.
De eisen worden niet vastgesteld dan na overleg met betrokken
bedrijfsorganisaties en andere organisaties.
De EG-richtlijn inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van
het intracommunautair handelsverkeer in runderen en varkens van 24 juni
1964, Pb EEG 121 en 176, gewijzigd bij richtlijn van 25 oktober 1966,
66/600/EEG, Pb EEG 192; werd door de Beschikking uitvoer vee 1965
geïmplementeerd.

170
Actor Inspecteur-districthoofd van de Veterinaire Dienst
Handeling Het afgeven van bewijsstukken voor vee bestemd voor de uitvoer dat voldoet

aan de eisen.
Periode 1965-1992
Grondslag Beschikking uitvoer vee 1965 (23 juni 1965, Stc. 119), art. 2.2
Product Bewijsstuk

171
Actor Directeur van de Veterinaire Dienst /RVV
Handeling Het vaststellen van modellen voor aanvraagformulieren en certificaten vereist

bij de uitvoer van vee, vlees of vleesproducten.
Periode 1965-1992
Grondslag Beschikking uitvoer vee 1965 (23 juni 1965, Stc. 119), art. 6

Regeling uitvoer vers vlees 1974 en1985, art. 12. 3
Regeling uitvoer vleesprodukten 1979, art. 3.2 en 3.4

Product Modelformulier

172
Actor Directeur van de Veterinaire Dienst /RVV
Handeling Het stellen van nadere regels voor de identificatie van de bij de slachting van

een dier verkregen losse delen van het dier.
Periode 1965-1992
Grondslag Exportkeuringsregulatief (17 juni 1965, Stc. 114, gewijzigd 20 april 1967, Stc.

78), art. 18a
Product Beschikking

173
Actor Directeur van de Veterinaire Dienst / RVV
Handeling Het stellen van nadere regels waarmee, in verband met eisen van het

invoerland, kan worden afgeweken van de regels in de beschikking
Exportkeuringsregulatief 1965.

Periode 1965-1992
Grondslag Exportkeuringsregulatief (17 juni 1965, Stc. 114, gewijzigd 20 april 1967, Stc.

78), art. 19
Product Beschikking

174
Actor Directeur van de Veterinaire Dienst /RVV
Handeling Het bepalen dat in bepaalde gevallen verpakt vlees of slachtafval mag

worden voorzien van een stempel op de verpakking zelf.
Periode 1965-1992
Grondslag Merkenbeschikking vlees en vleesprodukten (14 juni 1965, Stc. 114), art. 2.7
Product Besluit
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175
Actor Gezondheidsdienst voor dieren
Handeling Het afgeven van gezondheidscertificaten voor runderen die worden vervoerd

naar een markt, tentoonstelling, verkoping of andere verzamelplaats.
Periode 1967-1992
Grondslag Vervoersbeschikking runderen 1968 (27 oktober 1967, Stc. 211; 20 januari

1970, Stc. 22), art. 2.1
Product Certificaat

176
Actor Minister van Volksgezondheid

Minister van Landbouw
Handeling Het verlenen van een vergunning voor het met behulp van een elektrische

stroom door de hersenen bedwelmen van slachtdieren.
Periode 1974-
Grondslag Regeling uitvoer vers vlees 1974 (Stc. 1973, 247) en 1985 (18 december

1984, Stc. 252, gewijzigd 13 november 1991, Stc. 224)
Product Vergunning

177
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het geven van voorschriften voor de identificatie, de herkomst en de

overlegging van bescheiden in het belang van het onderzoek naar de
aanwezigheid van stoffen met hormonale of anti-hormonale werking bij
slachtkalveren.

Periode 1974-
Grondslag Regeling uitvoer vee 1974, art. 11a

Regeling uitvoer vers vlees 1974 (Stc. 1973, 247) en 1985, art. 10.3
Product Regeling voorschriften slachtkalveren (11 november 1981, Stc. 221,

gewijzigd 30 september 1991, Stc. 190)

178
Actor Directeur van de Veterinaire Dienst/RVV
Handeling Het verlenen van ontheffing van de bepalingen van de Regeling uitvoer vee

1974 en van de Regeling uitvoer vleesprodukten 1979 en 1992.
Periode 1974-
Grondslag Regeling uitvoer vee 1974, art. 13

Regeling uitvoer vleesprodukten 1979, art. 8
Regeling 1992, art. 11 en 14

Product Beschikking

179
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het aanwijzen van soorten en/of groepen dieren waarvoor onderzoek en

identificatie door een inspecteur bij vervoer naar buitenland noodzakelijk is.
Periode 1977-1992
Grondslag Wet dierenvervoer, art. 3
Product Besluit dierenvervoer 1980

180
Actor Directeur van de Veterinaire Dienst/RVV
Handeling Het vaststellen van een model voor een verklaring betreffende erkenning

door de directeur van de RVV van een bedrijf voor de bereiding van
vleesproducten bestemd voor de export.

Periode 1979-1993
Grondslag Regeling uitvoer vleesprodukten 1979, art. 7.1

Regeling 1992, art. 9.1
Product Beschikking
Opmerking Het gaat hier om een verklaring van de aanvrager van een erkenning.
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181
Actor Directeur van de RVV
Handeling Het verlenen van een vergunning in noodgevallen voor de uitvoer van dieren.
Periode 1992-
Grondslag Regeling uitvoer vee 1974, art. 3.5
Product Vergunning

182
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regels voor de uitvoer van vee en pluimvee.
Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 77.2
Product Regeling handel levende dieren en levende produkten (30 november 1994,

Stc. 250)
Regeling uitvoerverbod varkens (10 februari 1997, Stc. 28)

Opmerking Voor de uitvoer worden eisen gesteld over:
• de identificatie van de dieren;
• de gezondheidstoestand van de dieren;
• de voorbehoedende behandeling van de dieren;
• de markten waarop de dieren zijn aangekocht of zijn verzameld;
• de vervoermiddelen, het inladen en het vervoer van de dieren;
• andere onderwerpen ter nakoming van internationale overeenkomsten of

van regels van volkenrechtelijke organisaties.
Voor onderzoek ten behoeve van de uitvoer gelden tarieven, zie Regeling
RVV tarieven GWWD (10 juni 1994, Stc. 113).
Bij het niet voldaan aan de regels, is de uitvoer verboden.

183
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het verlenen van vrijstelling van het verbod voor het, anders dan in doorvoer,

buiten Nederland brengen van dieren of dierlijke producten.
Periode 1994-
Grondslag Regeling handel levende dieren en levende produkten (30 november 1994,

Stc. 250), art. 2.2 en 2.3
Product Vrijstelling
Opmerking Voor de vrijstelling worden voorwaarden gesteld. Deze voorwaarden kunnen

zijn: het voorzien zijn van merken, toestemming van de bevoegde
autoriteiten. De vrijstelling op het verbod betreft verschillende categorieën
dieren: vee, pluimvee, gezelschapsdieren, etc.

184
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regels voor onderzoeken van voor uitvoer bestemde dieren

en producten van dierlijke oorsprong in verband met de door het land van
bestemming gestelde eisen op veterinair gebied.

Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 79
Product Regeling RVV tarieven GWWD (10 juni 1994, Stc. 113), art. 5c.1

185
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het verbieden van en stellen van regels aan de uitvoer van dieren en

dierlijke producten bij gevaar voor de overbrenging van een in Nederland
opgetreden besmettelijke ziekte.

Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 80
Product Amvb

186
Actor Minister van Landbouw
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Handeling Het verlenen van ontheffing van het bepaalde in de regeling voor zover de
eisen aan vers pluimvee afwijken van de eisen die gesteld worden door het
land van bestemming.

Periode 1992-
Grondslag Regeling keuring en handelsverkeer vers vlees pluimvee 1985 (gewijzigd 14

mei 1992, Stc. 94)
Product Beschikking

187
Actor Directeur van de RVV
Handeling Het stellen van regels voor het door een erkend bedrijf, of ondernemers in een

erkend gebied, bij te houden register betreffende de gezondheidstoestand van
de vis.

Periode 1993-
Grondslag Regeling aquicultuur, art. 6.3
Product Besluit
Opmerking Een erkend gebied is een gebied met een bepaalde gezondheidsstatus. Zo’n

gebied wordt op voordracht van de minister door de Europese Commissie
erkend (zie de handelingen betreffende de EG). Om deze status te kunnen
waarborgen moeten partijen aquicultures voldoen aan bepaalde voorwaarden.
Bovendien moeten de ondernemers in zo’n gebied zich onder toezicht stellen
van de RVV.

188
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het schorsen of intrekken van de erkenning van een bedrijf als erkend bedrijf,

of van een gebied als erkend gebied.
Periode 1993-
Grondslag Regeling aquicultuur, art. 7
Product Besluit

189
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het opheffen van de schorsing van de erkenning van een bedrijf als erkend

bedrijf, of van een gebied als erkend gebied.
Periode 1993-
Grondslag Regeling aquicultuur, art. 9
Product Besluit

190
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het verlenen van vrijstelling van het verbod op uitvoer van vee en pluimvee

voor zover het niet gaat om runderen, varkens, schapen, geiten en
eenhoevige dieren, en voorzover het gaat om de uitvoer naar derde landen
of naar een staat die partij is in het EER-verdrag.

Periode 1994-
Grondslag Regeling handel levende dieren en levende produkten (30 november 1994,

Stc. 250), art. 2.1
Product Beschikking

191
Actor Produktschap voor Veevoeder
Handeling Het stellen van regels inzake de uitvoer van dierlijke eiwitten bestemd voor

diervoeding en van voeder voor gezelschapsdieren.
Periode 1994-
Grondslag Besluit uitvoer dieren en produkten van dierlijke oorsprong (27 januari 1994,

Stb. 163), art. 2a
Product Verordening
Opmerking Zie de richtlijnen:

89/662/EEG, hoofdstuk I, bijlage A;
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90/425/EEG, bijlage I, hoofdstuk 4;
92/118/EEG van 17 december 1992, bijlage I, hoofdstuk 6.

192
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van nadere regels voor de afgifte en inhoud van de verklaring dat

een bedrijf vrij is van varkensziekte; de bewaring van afschriften van de
verklaring; de situatie en voorwaarden waaronder kan worden afgeweken van
het verbod op het houden, toevoegen, vervoeren, verzamelen van varkens
zonder gezondheidsverklaring, alsmede betreffende het klinisch onderzoek
naar de gezondheid van de dieren.

Periode 1997-
Grondslag Besluit bedrijfscontrole varkensziekten (19 januari 1998, Stb. 54), art. 4
Product Regeling

13.5 Erkenning, registratie en toezicht op bedrijven en inrichtingen

193
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van eisen waaraan veemarkten, verzamelplaatsen, slachthuizen,

uitsnijderijen, koelhuizen, inrichtingen voor vleesbereiding moeten voldoen
om in aanmerking te komen voor erkenning.

Periode 1945-1992
Grondslag Veewet, art. 70.2
Product Beschikking inrichtingseisen exportslachthuizen 1965 (17 juni 1965, Stc. 114)

Regeling uitvoer vee 1974, art. 4 en 4a
Regeling uitvoer vers vlees 1974 (Stc. 1973, 247)
Regeling uitvoer vers vlees1985 (18 december 1984, Stc. 252, gewijzigd 13
november 1991, Stc. 224; 23 juli 1992, Stc. 143)
Regeling uitvoer vleesprodukten 1979 (1 augustus 1979, Stc. 150 en 160,
gewijzigd 8 februari 1988, Stc. 30) en 1992 (21 juli 1992, Stc. 140)

194
Actor Directeur van de Veterinaire Dienst /RVV
Handeling Het aanwijzen of intrekken van de aanwijzing van quarantaineruimten,

slachtplaatsen voor ingevoerd eenhoevig vee en paarden en van
vleeswarenfabrieken en import-slachtveemarkten.

Periode 1964-
Grondslag Beschikking invoer eenhoevige dieren, art. 3.1en 4.2

Regeling invoer slachtdieren 1970, art. 5.1
Regeling invoer slachtpaarden 1971, art.2.d.III
Regeling invoer eenhoevige dieren andere dan slachtpaarden 1977, art. 3.1
Regeling invoer slachtschapen en -geiten 1982, art. 5

Product Beschikking vergoeding voor het gebruik van quarantainestallen (4 juli 1963,
Stc. 128)
Beschikking Aanwijzing quarantaineruimten en slachtplaatsen (28 januari
1965, Stc. 20)
Regeling gebruik Rijksquarantainestation te Hoek van Holland (6 maart 1975,
Stc. 45)
Regeling aanwijzing quarantaine-inrichtingen en slachthuizen eenhoevige
dieren 1987 (11 juni 1987, St. 112)

195
Actor Inspecteur-districthoofd van de Veterinaire Dienst
Handeling Het toelaten van een kalvermesterij.
Periode 1965-
Grondslag Beschikking invoer fok- en gebruiksdieren (23 juni 1965, Stc. 119; 23

december 1969, Stc. 252), art. 7, later art. 8
Regeling invoer vee 1992 (23 juli 1992, Stc.143), art. 14
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Product Besluit

196
Actor Produktschap voor Veevoeder
Handeling Het registreren van natuurlijke of rechtspersonen die hun bedrijf maken van

de bereiding van veevoeder.
Periode 1964-
Grondslag Antibioticawet, art. 2.3
Product Register
Opmerking Aan deze bedrijven mogen middelen worden verkocht waarvan het is

toegestaan deze aan het veevoeder te verwerken.

197
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het beslissen over de erkenning en intrekking van de erkenning van een

markt of verzamelplaats.
Periode 1965-1992
Grondslag Beschikking uitvoer vee 1965, art. 4.2

Regeling uitvoer vee 1974 (15 februari 1974, Stc. 35), art. 4.2
Product Besluit

198
Actor Produktschap voor Veevoeder (secretaris)
Handeling Het afgeven of intrekken van een vergunning voor een decontaminatiebedrijf

of een verwerkingsbedrijf van diermelen.
Periode 1985-
Grondslag Verordening geïmporteerde diermelen 1985, art. 9 en 10
Product Vergunning

199
Actor Adviescommissie Dierlijke Eiwitten
Handeling Het beoordelen van aanvragen voor een vergunning voor een

decontaminatiebedrijf voor diermelen.
Periode 1985-
Grondslag Verordening geïmporteerde diermelen 1985, art. 9.4
Product Advies
Opmerking De adviescommissie dierlijke eiwitten wordt samengesteld uit deskundigen

vanuit het bedrijfsleven en overheid.

200
Actor Directeur van de Veterinaire dienst/RVV
Handeling Het bijschrijven, intrekken of doorhalen van de registratie van een handelaar

van dieren en dierproducten.
Periode 1974-
Grondslag Bijvoorbeeld:

Regeling uitvoer vee 1974, art. 3a
Beschikking vervoer pluimvee en broedeieren 1992, art. 3b
Beschikking vervoer sperma van varkens (18 maart 1992, Stc. 59), art. 3a.
Regeling invoer vee 1992 (23 juli 1992, Stc.143), art. 27
Regeling doorvoer vee 1992 (23 juli 1992, Stc. 143), art. 21
Regeling in-, door- en vervoer pluimvee, duiven en broedeieren 1992 (14
september 1992, Stc. 177), art. 27
Regeling in- en doorvoer diepgevroren sperma van runderen 1992 (27 oktober
1992, Stc. 210), art. 22
Regeling keuring en handelsverkeer pluimveevlees 1992, art. 13.1 en 3
Regeling in- en doorvoer sperma van varkens 1993, art. 24.1
Regeling in- en doorvoer embryo’s van runderen 1993, art. 23.1 en 23.3
Regeling in- en doorvoer levende dieren en produkten 1993 (14 juni 1993,
Stc. 114), art. 31.1 en 31.3
Regeling vervoer levende dieren en produkten 1993 (14 juni 1993, Stc. 114),
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art. 4.1 en 4.3
Regeling in-, door- en vervoer niet-geharmoniseerde produkten 1993 (28 juni
1993, Stc. 125), art. 7.1 en 7.3
Regeling keuring en handelsverkeer konijne- en hazevlees 1993 (30 juni
1993, Stc. 125), art. 15.1 en 3
Regeling aquicultuur, art. 63.1 en 3

Product Register

201
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het verlenen of intrekken van een erkenning van een spermacentrum.
Periode 1990-
Grondslag Beschikking vervoer diepgevroren sperma van runderen (28 december 1989,

Stc. 253), art. 4
Beschikking vervoer sperma van varkens (18 maart 1992, Stc. 59), art. 4.1

Product Beschikking

202
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het verlenen van een ontheffing op de bepalingen van de regeling.
Periode 1992-
Grondslag Beschikking vervoer sperma van varkens (18 maart 1992, Stc. 59), art. 6
Product Beschikking

203
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het verlenen of intrekken van een erkenning aan een embryoteam.
Periode 1991-
Grondslag Beschikking vervoer embryo’s van runderen (9 april 1991, Stc. 71), art. 4
Product Beschikking

204
Actor Inspecteur-districthoofd van de Veterinaire Dienst
Handeling Het afgeven van een verklaring betreffende de toelating van een

kalvermesterij voor wie ingevoerde fok- en gebruikskalveren bestemd zijn.
Periode 1992-
Grondslag Regeling invoer vee 1992 (23 juli 1992, Stc.143), art. 10.1c
Product Verklaring

205
Actor Directeur van de RVV
Handeling Het toelaten van een slachthuis.
Periode 1992-
Grondslag Regeling invoer vee 1992 (23 juli 1992, Stc.143), art. 26
Product Beschikking

206
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het aanwijzen van een dienst voor het inschrijven in een register van

handelaren.
Periode 1992-
Grondslag Regeling in- en doorvoer vleesprodukten 1985 (Stc. 53, gewijzigd 23 juli 1992,

Stc. 143), art. 6b
Regeling in- en doorvoer vlees 1979
Regeling in- door- en vervoer van pluimveeprodukten 1993, art. 4.2

Product Regeling van de staatssecretaris houdende aanwijzing registrerende diensten
in het kader van de Regeling in- en doorvoer vleesprodukten 1985 en de
Regeling in- en doorvoer vlees 1979

207
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Actor Minister van Landbouw
Handeling Het doorhalen of schrappen van de inschrijving van een handelaar in het

register.
Periode 1992-
Grondslag Regeling in- en doorvoer vleesprodukten 1985 (Stc. 53, gewijzigd 23 juli 1992,

Stc. 143), art. 6c.2
Regeling in- door- en vervoer van pluimveeprodukten 1993, art. 5.2

Product Beschikking

208
Actor Directeur van de RVV
Handeling Het aanwijzen van een andere instantie voor de registratie van de handelaren.
Periode 1992-
Grondslag Regeling uitvoer vee 1974, art. 3a

Regeling keuring en handelsverkeer pluimveevlees 1992, art. 13.1
Beschikking vervoer sperma van varkens (18 maart 1992, Stc. 59), art. 3a
Regeling invoer vee 1992 (23 juli 1992, Stc.143), art. 27
Regeling doorvoer vee 1992 (23 juli 1992, Stc. 143), art. 21
Regeling in-, door- en vervoer pluimvee, duiven en broedeieren 1992 (14
september 1992, Stc. 177), art. 27
Regeling in- en doorvoer diepgevroren sperma van runderen 1992 (27 oktober
1992, Stc. 210), art. 22
Regeling in- en doorvoer sperma van varkens 1993, art. 24.1
Regeling in- en doorvoer embryo’s van runderen 1993, art. 23.1
Regeling in- en doorvoer levende dieren en produkten 1993 (14 juni 1993,
Stc. 114), art. 31.1
Regeling vervoer levende dieren en produkten 1993 (14 juni 1993, Stc. 114),
art. 4.1
Regeling in-, door- en vervoer niet-geharmoniseerde produkten 1993 (28 juni
1993, Stc. 125), art. 7.1
Regeling keuring en handelsverkeer konijne- en hazevlees 1993 (30 juni
1993, Stc. 125), art. 15.1
Regeling aquicultuur, art. 61.1

Product Besluit

209
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het verlenen of intrekken van een erkenning van een slachthuis, uitsnijderij of

werkplaats, koel- of vrieshuis, een inrichting voor de productie van
broedeieren.

Periode 1992-
Grondslag Beschikking inrichtingseisen export-slachthuizen (17 juni 1965, Stc. 114), art.

10
Beschikking vleesopslag- en vervoer (17 juni 1965, Stc. 114), art. 3.2
Regeling keuring en handelsverkeer vers vlees pluimvee 1985, art. 16
Regeling keuring en handelsverkeer pluimveevlees 1992, art. 27.1 en 3 (5),
art. 29.1
Regeling vervoer pluimvee en broedeieren 1992, art. 4
Regeling keuring en handelsverkeer konijne- en hazevlees 1993 (30 juni
1993, Stc. 125), art. 31.1 en 5

Product Besluit

210
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regels voor het houden van aantekening door de eigenaar, het

hoofd of de bestuurder van een slachthuis of uitsnijderij van de hoeveelheid
verwerkt vlees en de afkomst van het vlees.

Periode 1992-
Grondslag Regeling keuring en handelsverkeer pluimveevlees 1992, art. 39.2
Product Regeling keuring en handelsverkeer konijne- en hazevlees 1993 (30 juni
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1993, Stc. 125), art. 33 en 34

211
Actor Produktschap voor Vee, Vlees en Eieren
Handeling Het registreren van ondernemers die een pluimveebedrijf uitoefenen dat een

inrichting omvat en van ondernemers die handelen in pluimvee en/of
broedeieren.

Periode [1954]-
Grondslag Verordening produktie van en handel in broedeieren en levend pluimvee 1992

(12 maart 1992, PBO 20), art. 3
Product Register
Opmerking De registratie is bij de verordening verplicht gesteld.

212
Actor Produktschap voor Vee, Vlees en Eieren
Handeling Het registreren van broedmachines.
Periode 1992-
Grondslag Verordening produktie van en handel in broedeieren en levend pluimvee 1992

(12 maart 1992, PBO 20), art. 7
Product Register
Opmerking De registratie van broedmachines is bij verordening verplicht gesteld.

213
Actor Minister van Landbouw en

Minister van Volksgezondheid
Handeling Het erkennen van nationale laboratoria en nationale referentielaboratoria ter

uitvoering van richtlijn 92/117/EEG.
Periode 1996-
Grondslag Het besluit bescherming tegen bepaalde zoönosen en bestrijding

besmettelijke dierziekten (27 december 1995, Stb. 156, in werking 13 april
1996 bij KB van 18 december 1995, Stb. 1996, 217), art. 3.1

Product Erkenning
Opmerking Het gaat hierbij om laboratoria die tests en onderzoeken uitvoeren op

ingezonden materiaal, b.v. naar aanleiding van de melding van een klinisch
zoönosegeval bij een dier. Zij moeten de diagnose van zoönose vaststellen
en de zoönoseverwekker identificeren. De referentielaboratoria dragen zorg
voor een uniforme uitvoering van de diagnose en identificatie.

13.6 Bestrijding van besmettelijke dierziekten

214
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het geven van voorschriften ter voorkoming van de verspreiding van smetstof

voor inrichtingen waar de melk van vee van verschillende eigenaren wordt
verwerkt.

Periode 1945-1992
Grondslag Veewet, art. 8
Product Beschikking voorschriften ten aanzien van inrichtingen waar melk van vee

van verschillende eigenaren wordt verwerkt (13 november 1959, Stc. 223)

215
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het bevelen van de schorsing en sluiting veemarkten en dierentuinen en

vergelijkbare inrichtingen.
Periode 1945-
Grondslag Veewet, art. 10 a

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 18.1a
Product Bijvoorbeeld:

Beschikking marktverbod varkens (12 juni 1970, Stc. 111)
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Beschikking markt- en tentoonstellingsverbod pluimvee e.d. (Stc. 1970, 247)
Regeling markt- en tentoonstellingsverbod pluimvee 1979 (22 augustus 1977,
Stc. 165, gewijzigd 27 november 1987, Stc. 231)
Regeling varkensmarkten 1990 (15 juni 1990, Stc. 115), 1992 (30 april 1992,
Stc. 84), september 1992 (18 september 1992, Stc. 181)
Marktregeling varkens 1992 (20 augustus 1992, Stc. 163)
Regeling pluimveemarkten 1992 (22 september 1992, Stc. 183)
Regeling markt- en tentoonstellingsverbod pluimvee 1992

Opmerking Het betreft hier verboden van tijdelijke aard.

216
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van maatregelen voor of het verbieden van het bijeenbrengen van

door de minister aangewezen dieren (vee, honden of katten van verschillende
eigenaren) op keuringen, tentoonstellingen, verkopingen e.d.

Periode 1945-
Grondslag Veewet, art. 10b

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 18.1 b
Product Bijvoorbeeld:

Regeling betreffende het bijeenbrengen van dieren (12 maart 1996, Stc. 61)
Regeling inzake hygiënevoorschriften besmettelijke dierziekten (23 juni 1998,
Stc. 117)

Opmerking De maatregelen kunnen de aan en afvoer van dieren, controle daarop en de
afgifte van bewijsstukken betreffen. Het betreft hier regelingen van niet-
tijdelijke aard.

217
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het bepalen in welke gevallen en wanneer vee verdacht wordt gevaar op te

leveren voor besmetting.
Periode 1945-1992
Grondslag Veewet, art. 16

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 15.4
Product Besluit termijn voor gevaar van besmetting bij verschillende veeziekten (25

april 1922, Stb. 220, gewijzigd 15 november 1984)
Besluit maatregelen in verband met de pseudo-vogelpest (28 juli 1950, Stb. K
321)
Besluit maatregelen in verband met de vogelcholera (25 september 1974,
Stb. 615)
Besluit verdachte dieren (15 juli 1994, in werking 13 april 1996 bij KB van 18
december 1995, Stb. 1996, 217)
Besluit bescherming tegen bepaalde zoönosen en bestrijding besmettelijke
dierziekten (27 december 1995, Stb. 156, in werking 13 april 1996 bij KB van
18 december 1995, Stb. 1996, 217)

218
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het aanwijzen en vaststellen van (voorlopige) maatregelen ter voorkoming

van de verspreiding van smetstof en ter bestrijding van een besmettelijke
dierziekte.

Periode 1945-
Grondslag Veewet, art. 18 en 20k
Product Besluit voorlopige maatregelen te nemen door de burgemeester (23 februari

1922, Stb. 80)
Besluit aanwijzing van een maatregel tot bestrijding van de schapendrift (8
februari 1947, Stb. H 48)
Besluit maatregelen in verband met de pseudo-vogelpest (28 juli 1950, Stb. K
321)
Besluit maatregelen in verband met de vogelcholera (25 september 1974,
Stb. 615)
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Besluit vogelpest, art. 4
Opmerking De burgemeester dient van de aanwezigheid van verdacht vee het

districtshoofd van de Veeartsenijkundige Dienst in kennis te stellen.
Het betreft hier o.m. maatregelen die een burgemeester kan nemen en
maatregelen die de inspecteur-districthoofd van de Veterinaire Dienst kan
nemen ter bestrijding van de ziekte.

219
Actor Inspecteur-districthoofd van de Veterinaire Dienst
Handeling Het nemen van maatregelen ter bestrijding van een opgetreden besmettelijke

dierziekte.
Periode 1945-1992
Grondslag Veewet, art. 19

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 21.3
Product Beschikkingen, bevelschriften, regelingen, verboden, e.d.
Opmerkingen Deze maatregelen kunnen zijn (art. 22):

• het afzonderen van zieke en verdachte dieren,
• het opstallen of ophokken van zieke en verdachte dieren,
• het plaatsen van waarschuwingsborden,
• het kentekenen van besmet verklaarde of van besmetting verdachte

gebouwen en terreinen,
• het merken van zieke, verdachte en herstelde dieren,
• het doden van zieke en verdachte dieren,
• het onschadelijk maken van gedode, gestorven, zieke en verdachte

dieren, en van besmette of van besmetting verdachte producten en
voorwerpen,

• het reinigen en ontsmetten van gebouwen, terreinen, bewaarplaatsen van
mest en van voorwerpen,

• het vastleggen en opsluiten van dieren,
• het behandelen van dieren volgens de aanwijzingen van de minister.
Het districtshoofd doet van de maatregelen mededeling aan de
burgemeester. Voor bijen kunnen soortgelijke maatregelen worden getroffen.
De inspecteur-districthoofd van de Veterinaire Dienst heeft volgens art. 96
van de Veewet en art. 106.1 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
de bevoegdheid maatregelen te nemen tegen de verspreiding van smetstof,
op kosten van de overtreders in acute gevallen.

220
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het beslissen over het bezwaar van de burgemeester over de maatregelen

die het districtshoofd van de VD nodig vindt ter bestrijding van een
besmettelijke dierziekte.

Periode 1945-1992
Grondslag Veewet, art. 21
Product Besluit

221
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het geven van voorschriften voor de waarschuwingsborden en kentekenen,

te plaatsen bij de uitbraak van een besmettelijke dierziekten.
Periode 1945-1992
Grondslag Veewet, art. 22
Product Regeling model borden en biljetten veeziekten (30 april 1992, Stc. 84 en 88)

Beschikking voorschriften omtrent stof, vorm, grootte, opschrift en wijze van
plaatsing van waarschuwingsborden en kentekenen (14 juni 1922, Stc. 115,
gewijzigd 29 januari 1951, Stc. 21)

Opmerking De kosten van de het maken en plaatsen van de waarschuwingsborden en
de kentekenen worden betaald door het Rijk.

222
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Actor Minister van Landbouw
Handeling Het aanwijzen van soorten of categorieën van dieren, producten en

voorwerpen die niet vervoerd mogen worden van en naar gebouwen en
terreinen die verdacht worden van besmetting of besmet zijn.

Periode 1945-
Grondslag Veewet, art. 24

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 25.1
Product Bijvoorbeeld:

Besluit verbod van vervoer van en naar besmette plaatsen (23 februari 1922,
Stb. 81, gewijzigd 24 februari 1975, Stb. 107)
Besluit maatregelen in verband met de pseudo-vogelpest (28 juli 1950, Stb. K
321)
Besluit maatregelen in verband met de vogelcholera (25 september 1974,
Stb. 615)
Besluit vervoer van en naar besmette of van besmetting verdachte gebouwen
en terreinen (15 juli 1995, in werking 13 april 1996 bij KB van 18 december
1995, Stb. 1996, 217)
Besluit bescherming tegen bepaalde zoönosen en bestrijding besmettelijke
dierziekten (27 december 1995, Stb. 156, in werking 13 april 1996 bij KB van
18 december 1995, Stb. 1996, 217)

223
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het aanwijzen van personen of groepen van personen voor wie het verboden

is de gebouwen of terreinen waar een kenteken is geplaatst te betreden.
Periode 1945-1992.
Grondslag Veewet, art. 24 bis
Product Beschikking voorschriften ter beperking van besmettingsgevaar (10 oktober

1949, Stc. 198, gewijzigd 4 april 1962)

224
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het voorschrijven van maatregelen ter ontsmetting bij het verlaten van

besmet verklaarde of verdachte gebouw of terrein.
Periode 1945-
Grondslag Veewet, art. 25

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 26.1
Product Bijvoorbeeld:

Besluit voorschriften betreffende reiniging en ontsmetting en onschadelijk
maken van ziek en verdacht vee, dat afgemaakt of gestorven is (23 februari
1922, Stb. 83, gewijzigd 23 september 1948, Stb. I 429)
Regeling inzake het verlaten van besmette of van besmetting verdachte
gebouwen en terreinen (12 maart 1996, Stc. 61)

Opmerking De kosten van de ontsmettingsmiddelen worden betaald door het Rijk en de
middelen worden door de burgemeester ter beschikking gesteld.

225
Actor Inspecteur-districthoofd van de Veterinaire Dienst
Handeling Het afgeven van een verklaring ter verwijdering van de waarschuwingsborden

en/of kentekenen.
Periode 1945-1992
Grondslag Veewet, art. 28
Product Verklaring
Opmerking De burgemeester draagt zorg voor de verwijdering, nadat het districtshoofd

de verklaring heeft afgegeven.

226
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het geven van voorschriften voor het merken van ziek, verdacht en hersteld

vee.



110

Periode 1945-1992
Grondslag Veewet, art. 29
Product Amvb

227
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het geven van voorschriften voor het onschadelijk maken van ziek en

verdacht vee dat is afgemaakt of gestorven en van voorwerpen die een
eveneens gevaar kunnen opleveren voor besmetting.

Periode 1945-1992
Grondslag Veewet, art. 30
Product Besluit voorschriften betreffende reiniging en ontsmetting en onschadelijk

maken van ziek en verdacht vee, dat afgemaakt of gestorven is (23 februari
1922, Stb. 83, gewijzigd 23 september 1948, Stb. I 429)

228
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het geven van voorschriften voor de ontsmetting van gebouwen, terreinen,

bewaarplaatsen, mest en voorwerpen.
Periode 1945-1992.
Grondslag Veewet, art. 32
Product Besluit voorschriften betreffende reiniging en ontsmetting en onschadelijk

maken van ziek en verdacht vee, dat afgemaakt of gestorven is (23 februari
1922, Stb. 83 gewijzigd 23 september 1948, Stb. I 429)

Opmerking De kosten van een ontsmetting, met uitzondering van de ontsmetting van
veemarkten en openbare middelen van vervoer, worden vergoed door het
Rijk. De kosten van ontsmetting van veemarkten wordt betaald door de
gemeenten. De kosten van ontsmetting van openbare vervoermiddelen zijn
voor de ondernemers.

229
Actor Inspecteur-districthoofd van de Veterinaire Dienst
Handeling Het verlenen van toestemming of bevelen dat ziek of verdacht vee het bedrijf

waar het wordt gehouden mag verlaten.
Periode 1945-1992
Grondslag Veewet, art. 37
Product Beschikking

230
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het vaststellen van maatregelen betreffende het verbieden van het vervoer

van dieren, producten en voorwerpen uit, naar en binnen (bepaalde
gedeelten van) Nederland.

Periode 1945-
Grondslag Veewet, art. 38.1.

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 30.1
Product Bijvoorbeeld:

Regeling vervoersverbod bijen Zuid-Limburg 1995 III ( 13 december 1995,
Stc. 243 ingetrokken 9 juli 1996, Stc. 130)
Regeling betreffende maatregelen ter voorkoming van overbrenging
besmetting (12 maart 1996, Stc. 61)
Regeling betreffende het bijeenbrengen van dieren (12 maart 1996, Stc. 61)
Regeling uitvoerverbod varkens (10 februari 1997, Stc. 28)
Regeling uitvoerverbod varkens en sperma van varkens (21 maart 1997, Stc.
58; gewijzigd 20 maart 1998, Stc. 58)
Regeling compartimentering varkens en vervoermiddelen voor varkens (15
september 1997, Stc. 177)
Regeling vervoersbeperkingen varkens (22 september 1997, Stc. 182)
Regelingen vervoersverboden in verband met de uitbraak varkenspest, 1997-
1998
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Regeling aanvullend regime kerngebied varkenspest 1998 (14 januari 1998,
Stc. 9)
Regeling aanvullend regime kerngebied varkenspest 1998 (14 januari 1998,
Stc. 9)
Regeling inzake hygiënevoorschriften besmettelijke dierziekten (23 juni 1998,
Stc. 117)
Herbevolkingsregeling klassieke varkenspest 1997 (17 november 1997, Stc.
221)

Opmerking Het betreft hier maatregelen die algemene voorwaarden bevatten betreffende
de uitvaardiging van vervoersverboden die langer geldig zullen zijn dan de
vervoersverboden in verband met de uitbraak van een besmettelijke
dierziekte.

231
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het vaststellen van draaiboeken voor de bestrijding van besmettelijke

dierziekten.
Periode 1990-
Product Bijvoorbeeld:

Draaiboek Klassieke Varkenspest

232
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het bepalen wanneer honden en katten verdacht worden gevaar op te

leveren voor de verspreiding van hondsdolheid.
Periode 1945-1992
Grondslag Veewet, art. 51
Product Bijvoorbeeld:

Besluit termijn voor gevaar van besmetting bij verschillende veeziekten (25
april 1922, Stb. 220, gewijzigd 15 november 1984)

233
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het aanwijzen van (voorlopige) maatregelen ter voorkoming van het gevaar

van hondsdolheid bij mensen en dieren.
Periode 1945-1992
Grondslag Veewet, art. 54
Product Bijvoorbeeld:

Besluit voorlopige maatregelen te nemen door de burgemeester (23 februari
1922, Stb. 80)

Opmerking De uitvoering van de maatregelen werd opgedragen aan de burgemeester
van een gemeente.

234
Actor Inspecteur-districthoofd van de Veterinaire Dienst
Handeling Het geven van voorschriften aan de burgemeester voor het vastleggen,

opsluiten of in waarneming houden van een hond of kat, die een mens heeft
gebeten en is aangetast door of verdacht van hondsdolheid.

Periode 1945-1992
Grondslag Veewet, art. 56
Product Voorschriften

235
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het geven van voorschriften voor het onschadelijk maken van afgemaakte of

gestorven honden, katten en besmette voorwerpen, aangetast door
hondsdolheid.

Periode 1945-1992
Grondslag Veewet, art. 57
Product Bijvoorbeeld:
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Besluit voorschriften betreffende reiniging en ontsmetting en onschadelijk
maken van ziek en verdacht vee, dat afgemaakt of gestorven is (23 februari
1922, Stb. 83)

236
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het vaststellen van het model voor een muilkorf.
Periode 1945-1992
Grondslag Veewet, art. 60
Product Bijvoorbeeld:

Beschikking voorschriften omtrent het muilkorven van honden bij het
voorkomen van hondsdolheid (14 juni 1922, Stc. 115 en van 22 oktober 1962,
Stc. 205)
Regeling muilkorven voor honden bij hondsdolheid (28 juli 1988, Stc. 148)

237
Actor Commissaris van de Koningin
Handeling Het bevelen dat de honden buiten de woningen en privé-voertuigen een

muilkorf moeten dragen, moeten worden opgesloten of aangelijnd of moeten
worden behandeld met een entstof en/of serum.

Periode 1945-1992
Grondslag Veewet, art. 61.2
Product Bevelschrift
Opmerking Een dergelijke maatregel kan worden getroffen na overleg met het

districtshoofd van de Veterinaire Dienst. Het bevel wordt niet ingetrokken,
dan na overleg met het districtshoofd van de VD. De maatregelen zijn o.m.
gericht op het voorkomen van contact tussen de dieren onderling en tussen
dieren en mensen.

238
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het treffen van maatregelen ter voorkoming van de overbrenging van

besmetting met hondsdolheid door katten.
Periode 1945-
Grondslag Veewet, art. 64 bis
Product Hondsdolheidsbeschikking I (16 november 1962, Stc. 224, ingetrokken 24

juni 1970, Stc. 121, 127)

239
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regels voor de wering en bestrijding van hondsdolheid bij vee,

honden en katten en andere dieren.
Periode 1945-
Grondslag Veewet, art. 64ter.1
Product Besluit wering hondsdolheid Zuid-Limburg (1 april 1968, Stb. 177)

Hondsdolheidsbeschikking I (16 november 1962, Stc. 224)
Opmerking De regels kunnen afwijken van de maatregelen die in de art, 60-62 worden

genoemd.

240
Actor Inspecteur-districthoofd van de Veterinaire Dienst
Handeling Het stellen van voorwaarden waarop voor wetenschappelijke en

onderwijsinrichtingen, waarop de Veewet niet van toepassing is verklaard,
een ontheffing mogelijk is van het verbod ziek of verdacht vee, en dolle of van
hondsdolheid verdachte honden en katten buiten het terrein te brengen.

Periode 1945-1992
Grondslag Besluit voorschriften ter voorkoming van verspreiding van smetstof door

wetenschappelijke inrichtingen (25 april 1922, Stb. 218)
Product Beschikking
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241
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het aanwijzen van reinigingsmiddelen en ontsmettingsmiddelen.
Periode 1945-
Grondslag Besluit voorschriften betreffende reiniging en ontsmetting en onschadelijk

maken van ziek en verdacht vee, dat afgemaakt of gestorven is (23 februari
1922, Stb. 83; gewijzigd 23 september 1948, Stb. I 429), art. 8.c en 10.13

Product Bijvoorbeeld:
Regeling aanwijzing insectenverdelgingsmiddelen als bedoeld in Besluit
voorschriften betreffende reiniging en ontsmetting en onschadelijk maken van
ziek en verdacht vee, dat afgemaakt of gestorven is (15 februari 1993, Stc.
41)

242
Actor Inspecteur-districthoofd van de Veterinaire Dienst
Handeling Het beslissen in bijzondere gevallen over de wijze van onschadelijk maken of

ontsmetten en de middelen die daarbij moeten worden gebruikt.
Periode 1945-
Grondslag Besluit voorschriften betreffende reiniging en ontsmetting en onschadelijk

maken van ziek en verdacht vee, dat afgemaakt of gestorven is (23 februari
1922, Stb. 83, gewijzigd 23 september 1948, Stb. I 429), art. 13

Product Besluit
Opmerking Een besluit wordt genomen in overleg met de burgemeester.

243
Actor Inspecteur-districthoofd van de Veterinaire Dienst
Handeling Het vaststellen van het tijdstip waarop vee niet meer verdacht is van

besmetting.
Periode 1945-1992
Grondslag Besluit termijn voor gevaar van besmetting bij verschillende veeziekten (25

april 1922, Stb. 220, gewijzigd 15 november 1984), art. 3 en 4
Besluit maatregelen in verband met de vogelcholera (25 september 1974,
Stb. 615), art. 3
Besluit vogelpest, art. 3

Product Schriftelijke verklaring
Opmerking De verklaring wordt door de burgemeester aan de belanghebbende kosteloos

uitgereikt.

244
Actor Inspecteur-districthoofd van de Veterinaire Dienst
Handeling Het vaststellen van het tijdstip waarop de termijn dat vee verdacht wordt van

besmetting begint te lopen.
Periode 1945-1992
Grondslag Besluit termijn voor gevaar van besmetting bij verschillende veeziekten (25

april 1922, Stb. 220, gewijzigd 15 november 1984), art. 4
Product Schriftelijke verklaring
Opmerking De verklaring wordt door de burgemeester aan de belanghebbende kosteloos

uitgereikt. De termijn is per besmettelijke veeziekte verschillend.

245
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het aanwijzen van landen van waaruit ingevoerde honden of katten door een

burgemeester moeten worden opgesloten en in bewaring worden gehouden,
volgens de voorschriften van het districtshoofd van de Veeartsenijkundige
Dienst.

Periode 1945-1992
Grondslag Besluit voorlopige maatregelen te nemen door de burgemeester (23 februari

1922, Stb. 80), art. 2.3
Product Regeling
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246
Actor Inspecteur-districthoofd van de Veterinaire Dienst
Handeling Het geven van voorschriften aan de burgemeester voor het opsluiten en in

bewaring geven van honden en katten.
Periode 1945-1992
Grondslag Besluit voorlopige maatregelen te nemen door de burgemeester (23 februari

1922, Stb. 80), art. 2.3
Product Beschikking

247
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het verbieden of voorwaardelijk toestaan van het vervoer van bijen naar door

hem aan te wijzen delen van het land.
Periode 1947-
Grondslag Bijenwet, art. 2
Product Vervoersbeschikking bijen 1968 (Stc. 253), 1972 (Stc. 85)

Beschikking vervoersverbod bijen Waddeneilanden (10 februari 1984, Stc.
32)
Regeling vervoersverbod bijen Zuid-Limburg 1989 (Stc. 222)
Regeling vervoersverbod bijen Zuid-Limburg 1990 (27 maart 1990, Stc. 62)

248
Actor Rijksbijenteeltconsulent
Handeling Het nemen van maatregelen bij de constatering van ziekte bij bijen.
Periode 1947-
Grondslag Bijenwet, art. 5
Product Bevelschrift

249
Actor Inspecteur-districthoofd van de Veterinaire Dienst
Handeling Het geven van aanwijzingen voor de methode en uitvoering van de

behandeling van schapendrift.
Periode 1947-1992
Grondslag Besluit aanwijzing van een maatregel tot bestrijding van de schapendrift (8

februari 1947, Stb. H 48), art. 1
Product Besluit of beschikking

250
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het aanwijzen van besmettelijke ziekten van vogels.
Periode 1949-1992
Grondslag Vogelziektenwet, art. 3
Product Bijvoorbeeld:

Beschikking aanwijzing van Newcastle disease of pseudo-vogelpest (20
januari 1950, Stc. 16)
Besluit maatregelen in verband met de pseudo-vogelpest (28 juli 1950, Stb. K
321)
Beschikking verbod van in-, door- en vervoer van pluimvee en het verlenen
van ontheffing (24 april 1959, Stc. 81)
Beschikking betreffende toe te kennen vergoedingen aan deskundigen,
belast met het waarderen van pluimvee (2 december 1950 L, nr. 3223/91 P)
Beschikking aanwijzing vogelcholera als besmettelijke vogelziekte (25 juli
1974, Stc. 144)
Besluit maatregelen in verband met de vogelcholera (25 september 1974,
Stb. 615)
Beschikking markt- en tentoonstellingsverbod pluimvee e.d. (Stc. 1970, 247)
Regeling markt- en tentoonstellingsverbod pluimvee 1979 (22 augustus 1977,
Stc. 165, gewijzigd 27 november 1987, Stc. 231)
Beschikking model borden en biljetten vogelziekten (11 maart 1980, Stc. 53)
Regeling aanwijzing vogelpest als besmettelijke vogelziekte (6 april 1984,
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Stc. 81)
Besluit vogelpest (9 maart 1987, Stb. 60)
Regeling verbod voedsel- en slachtafvallen (pluimvee) (26 augustus 1986,
Stc. 164)
Regeling in-, door- en vervoer van pluimvee en pluimveeprodukten 1987
Regeling in- en doorvoer papegaaien en papegaaiachtigen 1977
Regeling model borden en biljetten vogelziekten (6 januari 1992, Stc. 7)
Regeling in-, door- en vervoer pluimvee, duiven en broedeieren 1992 (14
september 1992, Stc. 177)
Regeling in- en doorvoer levende dieren en produkten 1993 (14 juni 1993,
Stc. 114)
Regeling in-, door- en vervoer niet-geharmoniseerde produkten 1993 (28 juni
1993, Stc. 125)
Regeling in- door- en vervoer van pluimveeprodukten 1993

Opmerking Het aanwijzen van besmettelijke ziekten van vogels gebeurt alleen bij het
gevaar van een ernstige aantasting van de pluimveestapel.

251
Actor Inspecteur-districthoofd van de Veterinaire Dienst
Handeling Het afgeven van een verklaring aan belanghebbenden dat de verdachte

toestand van besmetting met pseudo-vogelpest is beëindigd.
Periode 1950-1996
Grondslag Besluit maatregelen in verband met de pseudo-vogelpest (28 juli 1950, Stb. K

321), art. 6
Product Verklaring

252
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het aanwijzen van besmettelijke ziekten van nertsen.
Periode 1960-
Grondslag Nertsen-Ziektenwet, art. 3
Product Beschikking aanwijzing virus enteritis als besmettelijke ziekte van nertsen (21

december 1972, Stc. 252)
Regeling in- en doorvoer levende dieren en produkten 1993 (14 juni 1993,
Stc. 114)

253
Actor Directeur van de Veterinaire Dienst /RVV
Handeling Het vaststellen van een formulier voor de certificering van honden en katten

in verband met de bestrijding van hondsdolheid.
Periode 1962-
Grondslag Beschikking in- en doorvoer honden en katten (25 april 1962, Stc. 82, laatste

wijziging van 2 oktober 1967, Stc. 193), art. 1.8
Product Formulier

254
Actor Produktschap voor Pluimvee en Eieren/dagelijks bestuur
Handeling Het aanwijzen van besmettelijke pluimveeziekten.
Periode 1966-1992
Grondslag Verordening teeltregeling hoenders 1966, art. 10.1

Verordening teeltregeling eenden 1966, art. 6.e
Product Besluit onderzoek salmonella pullorum 1986 (9 december 1985, VbBo 59)
Opmerkingen Als het bestuur van het productschap een besmettelijke ziekte aanwijst zijn

de pluimveehouders verplicht mee te werken aan de door het bestuur
vastgestelde maatregelen.

255
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het verlenen van ontheffing van de verplichtingen voor eigenaren van honden

in Zuid-Limburg in verband met de wering van hondsdolheid.
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Periode 1968-1970
Grondslag Besluit wering hondsdolheid Zuid-Limburg (1 april 1968, Stb. 177), art. 4
Product Ontheffing

256
Actor Directeur van de Veterinaire Dienst /RVV
Handeling Het aanwijzen van antibiotica die ter bestrijding van de vogelcholera kunnen

worden toegepast.
Periode 1974-
Grondslag Besluit maatregelen in verband met de vogelcholera, art. 5
Product Beschikking

257
Actor Landbouwschap
Handeling Het vaststellen van de wijze waarop hokken van hoenders en/of kalkoenen

moeten worden ontsmet.
Periode 1976-1996
Grondslag Verordening N.C.D.-bestrijding 1976, art. 2.2
Besluit Uitvoeringsbesluit Verordening N.C.D.-bestrijding 1976 (ontsmetting hokken).

(7 januari 1976, VbBo 2)

258
Actor Landbouwschap
Handeling Het vaststellen van modellen voor formulieren en berichten.
Periode 1976-1996
Grondslag Verordening N.C.D.-bestrijding 1976, art. 3
Product Uitvoeringsbesluit Verordening N.C.D.-bestrijding 1976 (vaststellen modellen

formulieren en entbericht) (7 januari VbBo 2)

259
Actor Landbouwschap
Handeling Het vaststellen van een schema voor enting en voor onderzoek.
Periode 1976-1996
Grondslag Verordening N.C.D.-bestrijding 1976, art. 5
Product Uitvoeringsbesluit Verordening N.C.D.-bestrijding 1976 (aanwijzing schema’s

en richtlijnen Stichting Gezondheidszorg voor dieren) (10 februari 1981 VbBo
7)

260
Actor Landbouwschap/Stichting Gezondheidszorg voor dieren
Handeling Het verlenen van ontheffingen op het bepaalde in de verordening.
Periode 1976-
Grondslag Verordening N.C.D.-bestrijding 1976, art. 11
Product Besluit

261
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het aanwijzen van besmettelijke dierziekten bij dieren.
Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 15.1
Product Besluit aanwijzing diersoorten besmettelijke dierziekten (KB 4 februari 1994,

Stb. 164, in werking 13 april 1996 bij KB van 18 december 1995, Stb. 217)
Regeling aanwijzing besmettelijke dierziekten bij vee (regeling van de
staatssecretaris van Landbouw van 23 december 1993, Stc. 252)
Regeling aanwijzing besmettelijke dierziekten (12 maart 1996, Stc. 61; 26
juni 1996, Stc. 126), art. 2

Opmerking Een besmettelijke ziekte kan worden aangewezen als er sprake is van:
• snelle uitbreiding van de ziekte,
• mogelijke ernstige schade,
• niet te voorkomen of te bestrijden met de normale bedrijfsmiddelen,
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• als gevolg van een internationale overeenkomst of besluit van een
volkenrechtelijke organisatie,

• er ernstig gevaar dreigt voor de volksgezondheid volgens de minister
van WVC.

In het laatste geval vindt de aanwijzing plaats in overeenstemming met de
minister van WVC.
In het Besluit aanwijzing diersoorten besmettelijke dierziekten worden als
diersoorten aangewezen alle diersoorten behorend tot de klasse zoogdieren,
de klasse vogels en de klasse beenvissen.
In de Regeling aanwijzing besmettelijke dierziekten, art. 2 worden de
volgende besmettelijke dierziekten aangewezen:
a. dourine,
b. virale paarde-encefalomyelitiden,
c. vesiculaire stomatitis,
d. scrapie,
e. bovine spongieuze encefalopathie (BSE),
f. brucellose, met uitzondering van brucellose melitensis en brucellose suis,
g. tuberculose veroorzaakt door M. bovis,
h. endemische runderleukose,
i. trichinellose,
j. ziekte van Aujeszky.
In het gewijzigde besluit, de Regeling aanwijzing besmettelijke dierziekten
(12 maart 1996, Stc. 61) wordt de lijst uitgebreid met andere ziekten en
soorten en categorieën van dieren.
Dit artikel wordt voor de aanwijzing van stal gehaald, als er ten aanzien van
bepaalde diersoorten geen andere wettelijke grondslag voor de handeling
geldt.

262
Actor Minister van Landbouw

Minister van Volksgezondheid
Handeling Het nemen van maatregelen ter voorkoming van de overbrenging van

besmetting.

Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 17.1
Product Regeling betreffende maatregelen ter voorkoming van overbrenging

besmetting ( 12 maart 1996, Stc. 61)
Regeling verbod gebruik mengsperma (10 april 1997, Stc. 70)
Regeling fokverbod varkens II (24 juni 1997 Stc. 118)
Regeling aanvullend regime kerngebied varkenspest 1998 (14 januari 1998,
Stc. 9)
Regeling inzake hygiënevoorschriften besmettelijke dierziekten (23 juni
1998, Stc. 117)
Herbevolkingsregeling klassieke varkenspest 1997 (17 november 1997, Stc.
221)

Opmerking Als het gaat om een besmettelijke dierziekte die in overeenstemming met de
minister van Volksgezondheid is aangewezen, dan worden de maatregelen
genomen in overeenstemming met de minister van Volksgezondheid.

263
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regels voor de manier waarop de maatregelen ter bestrijding

van ziekte worden uitgevoerd.
Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 23.1
Product Regeling betreffende uitvoering bestrijdingsmaatregelen besmettelijke

dierziekten (12 maart 1996, Stc. 61)

264
Actor Minister van Landbouw
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Handeling Het vaststellen van het tijdstip waarop de verdenking is ontstaan dat een dier
aan een besmettelijke ziekte lijdt.

Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art.24.1
Product Kennisgeving aan de houder van het betreffende dier (art. 24.2)
Opmerking Het tijdstip van besmetting met de ziekte is van belang voor de toekenning

van een schadevergoeding aan de houder van het dier.

265
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het aanwijzen van personen of groep van personen voor wie het verbod voor

toegang tot besmet verklaarde of van besmetting verdachte gebouwen of
terreinen niet geldt.

Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 25.2
Product Regeling toegang van personen of groepen van personen tot besmette of

van besmetting verdachte gebouwen en terreinen (12 maart 1996, Stc. 61)

266
Actor Door de minister aangewezen ambtenaar
Handeling Het geven van toestemming of bevelen aan de houder dat besmette of

verdachte dieren het bedrijf mogen verlaten.
Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 29
Product Herbevolkingsregeling klassieke varkenspest 1997

267
Actor Door de minister aangewezen ambtenaar
Handeling Het verbieden van het vervoer van dieren binnen een straal van 10 kilometer

of minder rond een gebouw of terrein dat wordt verdacht van besmetting of
besmet is verklaard.

Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 30.2
Product Beschikkking

268
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het bepalen dat het vervoersverbod binnen een gebied ook geldt voor

gezonde dieren.
Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 30.4
Product Herbevolkingsregeling klassieke varkenspest 1997

269
Vervallen

270
Actor Minister van Landbouw

Minister van Volksgezondheid
Handeling Het stellen van regels voor ziekten die door dieren op mensen kunnen

worden overgebracht en alleen de gezondheid van mensen aantasten.
Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 103.1
Product Amvb

271. 271
Actor Een door de minister aangewezen ambtenaar
Handeling Het verlenen van toestemming voor het verrichten van een handeling aan

krachtens de wet geplaatst of aangebracht waarschuwingsborden en
kentekenen.
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Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 104.3
Product Beschikking

272
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het vaststellen van de incubatietijd van besmettelijke dierziekten die op basis

van de EG-verplichtingen bestreden moet worden.
Periode 1996-
Grondslag Besluit verdachte dieren (15 juli 1994 in werking 13 april 1996 bij KB van 18

december 1995, Stb. 1996, 217), art. 3 hh
Product Regeling
Opmerking Incubatietijd is de tijd die verstrijkt tussen het tijdstip van besmetting en het

optreden van de ziekteverschijnselen.

273
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het vaststellen van een termijn waarbinnen een dier verdacht blijft van

besmetting van een ziekte die op basis van de EG-verplichtingen bestreden
moet worden.

Periode 1996-
Grondslag Besluit verdachte dieren (15 juli 1994, in werking 13 april 1996 bij KB van 18

december 1995, Stb. 1996, 217), art. 5.1 ff
Product Regeling

274
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het aanwijzen van soorten of categorieën van dieren, producten of

voorwerpen waarvan het vervoer van en naar besmette of van besmetting
verdachte gebouwen en terreinen verboden is.

Periode 1996-
Grondslag Besluit vervoer van en naar besmette of van besmetting verdachte

gebouwen en terreinen (15 juli 1995, in werking 13 april 1996 bij KB van 18
december 1995, Stb. 1996, 217), art. 4

Product Regeling
Opmerking Deze handeling geldt als er sprake is van andere ziekten dan genoemd in

art. 2 en 3 van dit besluit en als er gevaar bestaat voor overbrenging buiten
Nederland van de in art. 2 en 3 van dit besluit genoemde dierziekten.

275
Actor Productschap/bedrijfslichaam
Handeling Het stellen van nadere regels voor de bestrijding van runderbrucellose,

rundertuberculose, endemische runderleukose onderscheidenlijk salmonella
enteritidis en salmonella typhemurium.

Periode 1996-
Grondslag Besluit vervoer van en naar besmette of van besmetting verdachte

gebouwen en terreinen (15 juli 1995, in werking 13 april 1996 bij KB van 18
december 1995, Stb. 1996, 217), art. 5.1

Product Verordening
Opmerking De nadere regels bestaan uit het aanwijzen van soorten of categorieën van

dieren, producten en voorwerpen waarvan het vervoer naar een besmet of
van besmetting verdacht gebouw of terrein is verboden bij het uitbreken van
een van deze ziekten.

276
Actor De door de minister aangewezen ambtenaar
Handeling Het bepalen dat dieren op grond van art. 2.b en c verdacht, verdacht blijven

voor een andere dan daar genoemde periode.
Periode 1996-
Grondslag Besluit verdachte dieren (15 juli 1994, in werking 13 april 1996 bij KB van 18
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december 1995, Stb. 1996, 217), art. 5.3
Product Beschikking

277
Actor Directeur van de RVV
Handeling Het vaststellen van een formulier voor het aanvragen van een verklaring dat

een voertuig is geregistreerd als vervoermiddel uitsluitend bestemd voor het
vervoer van varkens.

Periode 1997-
Grondslag Regeling compartimentering varkens en vervoermiddelen voor varkens (15

september 1997, Stc. 177), art. 2.2
Product Aanvraagformulier
Opmerking De betreffende verklaring moet worden aangevraagd bij het Registratiebureau

Varkensvervoer te Deventer.

278
Actor Registratiebureau Varkensleveringen
Handeling Het afgeven van een verklaring dat aan de voorwaarden betreffende het

vervoer van varkens is voldaan.
Periode 1997-
Grondslag Regeling vervoersbeperkingen varkens (22 september 1997, Stc. 182), art.

4.2
Product Verklaring

279
Actor Inspecteur-districthoofd van de Veterinaire Dienst
Handeling Het verlenen van een ontheffing op het verbod op vervoer van varkens buiten

de compartimenten.
Periode 1997-
Grondslag Regeling compartimentering varkens en vervoermiddelen voor varkens (15

september 1997, Stc. 177), art. 4
Regeling vervoersbeperkingen varkens (22 september 1997, Stc. 182), art. 6

Product Beschikking

280
Actor Inspecteur-districthoofd van de Veterinaire Dienst/directeur RVV
Handeling Het afgeven van een verklaring dat varkens met een negatief serologisch

resultaat zijn onderzocht op de mogelijke aanwezigheid van klassieke
varkenspest.

Periode 1997-
Grondslag Herbevolkingsregeling klassieke varkenspest 1997 (17 november 1997, Stc.

221), art. 2.1
Product Verklaring

14. Opleggen en vorderen van heffingen

281
Actor Minister van Landbouw

Minister van Volksgezondheid
Handeling Het voorbereiden, mede vaststellen, coördineren en evalueren van het beleid

betreffende heffingen op het beleidsterrein gezondheid en welzijn van dieren.
Periode 1945-
Product Beleidsnota’s en -notities, rapporten, adviezen, evaluaties

282
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het vaststellen van tarieven voor een (door het rijk verplicht gesteld)

onderzoek.
Periode 1945-
Grondslag Veewet, art. 14 en 73



121

Vogelziektenwet, art. 2
Wet tot wering van besmettelijke ziekten bij knaagdieren (23 juli 1953, Stb.
416)
Nertsenziektenwet, art. 2

Product Bijvoorbeeld:
Beschikking vaststelling van vergoedingen voor werkzaamheden welke op
verzoek vanwege de Veeartsenijkundige Dienst worden verricht (17 oktober
1961, Stc. 205; 29 december 1969, Stc. 253)
Tariefbeschikking (14 juni 1965, Stc. 114; 29 december 1969, Stc. 253)
Besluit vergoeding voor de kosten van onderzoek van voor in- of doorvoer
bestemd vee, alsmede van voor in- en doorvoer bestemd veevoeder,
bestaande uit diermeel, beendermeel of bloedmeel (KB van 15 juni 1965, Stc.
117, gewijzigd 3 september 1968, Stb. 20; 8 januari 1970, nr. 25)
Beschikking vergoedingsregeling uitvoerkeuring (12 september 1968, Stc.
180)
Besluit tarieven in- en doorvoer vee 1986 (Stc. 162) en 1991
Regeling tarieven uitvoer vee 1986 (Stc. 156) en 1991 (13 december 1990,
Stc. 247)
Regeling vergoeding werkzaamheden op verzoek 1991 (13 december 1990,
Stc. 247)
Regeling tot gedeeltelijke buitenwerkingstelling van de Regeling vergoeding
werkzaamheden op verzoek 1991 (29 september 1991, Stc. 191)
Regeling tarieven keuring vlees 1991 (19 december 1990, Stc. 249)
Regeling tarieven keuring vlees en vleesprodukten 1993
Regeling tarieven uitvoer vee 1993
Regeling tarieven in- en doorvoer overige dieren en produkten 1993 (25 juni
1993, Stc. 120)
Besluit tarieven in- en doorvoer vee en veeprodukten 1993 (24 juni 1993, Stc.
120)
Regeling tarieven in- en doorvoer overige dieren en produkten 1993 (25 juni
1993, Stc. 120)
Regeling tarieven in- en doorvoer overige dieren en produkten 1993 (25 juni
1993, Stc. 120)

Opmerking Ook andere regelingen, dan die welke direct de tarieven regelen, bevatten
vaak artikelen betreffende de tarieven.

283
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regels voor de invordering van de vergoedingen voor de

kosten van onderzoek van voor in- of doorvoer bestemd vee en veevoeder.
Periode 1965-1992
Grondslag Besluit vergoeding voor de kosten van onderzoek van voor in- of doorvoer

bestemd vee, alsmede van voor in- en doorvoer bestemd veevoeder,
bestaande uit diermeel, beendermeel of bloedmeel (KB van 15 juni 1965, Stc.
117, gewijzigd 3 september 1968, Stb. 20; 8 januari 1970, nr. 25), art. 6

Product MB

284
Actor Directeur van de Veterinaire Dienst /RVV
Handeling Het vaststellen van een register van, door degene die daarvoor vergoedingen

verschuldigd is goedgekeurde, opgaven van de door de rijkskeurmeester
verrichtte keuringen.

Periode 1965-1992
Grondslag Tariefbeschikking (14 juni 1965, Stc. 114), art. 7
Product Register

285
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het bepalen per aanbieder per geval het beloop en de vorm van de te stellen

zekerheid voor de voor onderzoek verschuldigde vergoedingen.
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Periode 1977-
Grondslag Regeling in- en doorvoer nertsen 1977, art. 4a

Regeling in- en doorvoer levende en dode konijnen, art. 6a
Besluit tarieven in- en doorvoer vee 1991, art. 5.1
Regeling tarieven uitvoer vee 1991, art. 5.2
Regeling vergoeding werkzaamheden op verzoek 1991, art. 8
Regeling tarieven keuring vlees 1991, art. 11.1(tot 1993)
Regeling keuring en handelsverkeer pluimveevlees 1992, art. 40.1
Regeling keuring en handelsverkeer vers vlees pluimvee 1992, art. 40
Regeling tarieven keuring vlees en vleesprodukten 1993, art. 14.1
Regeling tarieven uitvoer vee 1993, art. 6.1
Regeling vergoeding werkzaamheden op verzoek 1993 (27 mei 1993, Stc.
99), art. 8.1
Besluit tarieven in- en doorvoer vee en veeprodukten 1993 (24 juni 1993, Stc.
120), art. 6.1
Regeling tarieven in- en doorvoer overige dieren en produkten 1993 (25 juni
1993, Stc. 120), art. 7.1

Product Regeling zekerheidstelling en betaling van RVV-keurlonen 1987 (Stc. 154) en
1991 (19 december 1990, Stc. 249) en 1993 (27 mei 1993, Stc. 99)

286
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het opleggen van de verplichting tot het betalen van een geldsom bij het

telen, kweken, fokken, vangen en broeden van producten; het bereiden.
vervaardigen, oogsten, voorhanden en in voorraad hebben, bewaren,
opslaan, be- en verwerken, ge- en verbruiken, vervoederen, slachten,
vervoeren, aanvoeren, veilen, ontvangen, afleveren, te koop aanbieden,
kopen en vervreemden van producten.

Periode 1985-
Grondslag Landbouwwet, art. 13
Product Regeling keuring en handelsverkeer vers vlees pluimvee 1985

Beschikking vervoer pluimvee en broedeieren 1992
Regeling vervoersverbod bij paardepest (18 maart 1993, Stc. 57)
Regeling in- en doorvoer levende dieren en produkten 1993 (14 juni 1993,
Stc. 114)
Regeling vervoer levende dieren en produkten 1993 (14 juni 1993, Stc. 114)
Regeling tarieven in- en doorvoer overige dieren en produkten 1993 (25 juni
1993, Stc. 120)
Regeling in-, door- en vervoer niet-geharmoniseerde produkten 1993 (28 juni
1993, Stc. 125)
Beschikking vervoer niet-geharmoniseerde produkten (28 juni 1993, Stc. 125)
Regeling keuring en handelsverkeer pluimveevlees 1992

287
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het opleggen van de verplichting aan producenten en handelaren in

producten om inlichtingen te verstrekken en tot het houden van
aantekeningen van bepaalde gegevens.

Periode [1985]-
Grondslag Landbouwwet, art. 27 en 28
Product Regeling tarieven in- en doorvoer overige dieren en produkten 1993 (25 juni

1993, Stc. 120)

288
Actor Minister van Landbouw in overeenstemming met de

Minister van Volksgezondheid
Handeling Het stellen van regels betreffende een jaarlijkse vergoeding te betalen door de

registratiehouder.
Periode 1985-
Grondslag Diergeneesmiddelenwet, art. 3.3
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Product Besluit jaarlijkse registratievergoeding (23 september 1988, Stb. 482)

289
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van nadere regels voor de verplichting tot het aantekening houden

door de eigenaar, het hoofd of de bestuurder van een uitsnijderij of koel- en
vrieshuis van gegevens van de hoeveelheid en herkomst van het uit te benen
vlees en de periodieke opgave van de gegevens.

Periode 1991-
Grondslag Regeling tarieven keuring vlees 1991 (19 december 1990, Stc. 249),b art.

10.2
Regeling tarieven keuring vlees en vleesprodukten 1993, art. 13.3

Product Besluit

290
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het bepalen dat een onderzoek niet eerder aanvangt dan na betaling van de

voor het onderzoek verschuldigde vergoedingen of heffingen.
Periode 1991-
Grondslag Bijvoorbeeld:

Besluit tarieven in- en doorvoer vee 1991, art. 5.2
Regeling tarieven uitvoer vee 1991, art. 5.2
Regeling uitvoer vee 1974, art. 4 en 4a
Regeling tarieven keuring vlees 1991, art. 11.2
Regeling keuring en handelsverkeer pluimveevlees 1992, art. 40.2 en 41.2
Regeling keuring en handelsverkeer vers vlees pluimvee 1992, art. 40
Regeling tarieven keuring vlees en vleesprodukten 1993, art. 14.2
Regeling tarieven uitvoer vee 1993, art. 6.2
Regeling vergoeding werkzaamheden op verzoek 1993 (27 mei 1993, Stc.
99), art. 9.2
Besluit tarieven in- en doorvoer vee en veeprodukten 1993 (24 juni 1993, Stc.
120), art. 6.1
Regeling tarieven in- en doorvoer overige dieren en produkten 1993 (25 juni
1993, Stc. 120), art. 7.2

Product Regeling zekerheidstelling en betaling van RVV-keurlonen 1987 (Stc. 154) en
1991 (19 december 1990, Stc. 249) en 1993 (27 mei 1993, Stc. 99)

291
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het verlenen van een ontheffing op het bepaalde ten aanzien van de tarieven.
Periode 1945-
Grondslag Bijvoorbeeld:

Regeling keuring en handelsverkeer pluimveevlees 1992, art. 41.3
Regeling keuring en handelsverkeer konijne- en hazevlees 1993 (30 juni
1993, Stc. 125), art. 35.2

Product Besluit

292
Actor Directeur van de Veterinaire dienst/RVV
Handeling Het verlenen van een ontheffing van het bepaalde ten aanzien van de

tarieven.
Periode 1945-
Grondslag Bijvoorbeeld:

Regeling zekerheidstelling en betaling van RVV 1993 (27 mei 1993, Stc. 99),
art. 8

Product Besluit

15. Schadeloosstellingen
293
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Actor Minister van Landbouw
Minister van Volksgezondheid

Handeling Het voorbereiden, mede vaststellen, coördineren en evalueren van het beleid
betreffende schadeloosstellingen op het beleidsterrein gezondheid en welzijn
van dieren.

Periode 1945-
Product Beleidsnota’s en -notities, rapporten, adviezen, evaluaties.

294
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het vaststellen van een schadeloosstelling in geval van het afmaken of

vernietigen van verdacht of ziek vee of van verdachte voorwerpen.
Periode 1945-1992
Grondslag Veewet, art. 39, 40, 42, 43 en 44.
Product Bijvoorbeeld:

Besluit houdende regelen met betrekking tot de schadeloosstelling voor ziek
vee, dat is afgemaakt krachtens de Veewet (12 juli 1958, Stb. 354, van 13
december 1966, Stb. 586)
Circulaire: Leidraad voor het opstellen van declaratiën, etc.
Besluit vaststelling percentages te berekenen bij het verlenen van
schadeloosstelling bij afmaking van vee (13 december 1966, Stb. 107)
 Besluit maatregelen in verband met de vogelcholera (25 september 1974,
Stb. 615)
Besluit vogelpest, art. 6

Opmerking Voor het afmaken van verdacht vee is de hoogte van de schadeloosstelling
gelijk aan de waarde van het vee in gezonde toestand.

295
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het vaststellen van een vergoeding voor de deskundige belast met het

waarderen van vee of voorwerpen.
Periode 1945-1992
Grondslag Veewet, art. 40 en 41
Product Beschikking betreffende toe te kennen vergoedingen aan deskundigen,

belast met het waarderen van pluimvee (2 december 1950 L, nr. 3223/91 P)
Regeling taxatielonen Veewet en Vogelziektenwet (23 december 1970, nr. J
2920, gewijzigd 30 augustus 1991, nr. J. 9110891)

296
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het bepalen dat de kosten voor het behandelen en merken van dieren die

door een besmettelijke ziekte kunnen worden aangetast door het Rijk
worden betaald.

Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 84
Product Besluit

297
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regels betreffende de toekenning van een tegemoetkoming in

de schade aan de eigenaar als gevolg van het doden of onschadelijk maken
van dieren, producten en voorwerpen, raten en bijenvolken (art 22).

Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 86.1
Product Besluit bescherming tegen bepaalde zoönosen en bestrijding besmettelijke

dierziekten (27 december 1995, Stb. 156, in werking 13 april 1996 bij KB van
18 december 1995, Stb. 1996, 217)
Regeling tegemoetkoming schade kalvereigenaren BSE 1996 (3 april 1996,
Stc. 68)
Regeling tegemoetkoming schade kalvermesters BSE (8 mei 1996, Stc. 88)
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Kortingsregeling preventieve maatregelen klassieke varkenspest 1997 (12
september 1997, Stc. 178)
Regeling inzake hygiënevoorschriften besmettelijke dierziekten (23 juni
1998, Stc. 117)

Opmerking De tegemoetkoming in de schade kan worden verlaagd met door de minister
vast te stellen percentages en de minister kan aan de toekenning van
schadevergoeding voorwaarden verbinden. Deze voorwaarden betreffen:
• de inrichting van het bedrijf,
• de hygiëne op het bedrijf;
• de herbevolking van het bedrijf;
• de bedrijfsbegeleiding door een dierenarts of door de Stichting

Gezondheidszorg voor dieren,
• de preventieve maatregelen op het bedrijf.

298
Actor Door de minister aangewezen ambtenaar
Handeling Het aanwijzen van een beëdigd deskundige voor het vaststellen van de

waarde van dieren, raten, bijenvolken en producten die zullen worden
gedood of onschadelijk gemaakt (art. 22).

Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 88.1
Product Embryobesluit (27 januari 1994, Stb. 162)

Regeling tegemoetkoming schade kalvereigenaren BSE 1996 (3 april 1996,
Stc. 68)

Opmerking De kosten van de deskundigen worden vanaf 1998 betaald uit de kas van
het Diergezondheidsfonds (Wet herstructurering varkenshouderij, 6 april
1998, Stb. 236), art. 37.

299
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het verzoeken van de kantonrechter om drie beëdigde deskundigen te

benoemen ter vaststelling van de waarde van dieren, raten, bijenvolken en
producten die zullen worden gedood of onschadelijk gemaakt (art. 22).

Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 88.2
Product Rekest
Opmerking De kosten van de taxatie worden vanaf 1998 betaald uit de kas van het

Diergezondheidsfonds (Wet herstructurering varkenshouderij, 6 april 1998,
Stb. 236), art. 37.

Opmerking Zie voor de handelingen van de kantonrechter het RIO rechterlijke macht (in
concept).

300
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het toekennen aan een eigenaar van een tegemoetkoming in de schade aan

de eigenaar als gevolg van het doden of onschadelijk maken van dieren,
voorwerpen of producten.

Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 86 en art. 90.1
Product Beschikking
Opmerking De tegemoetkoming in de schade kan ook de schade aan gebouwen,

terreinen en voorwerpen betreffen.

301
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het regelen van een tegemoetkoming in de kosten als gevolg van schade

veroorzaakt door de toepassing van art. 17-21 in bijzondere gevallen.
Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 91
Product Uitvoeringsregeling varkensheffing (28 juli 1998, Stc. 143)



126

Opmerking Bij deze regelingen werden de varkenshouders een heffing per varken
opgelegd ter dekking van de kosten van de bestrijding van besmettelijke
dierziekten in de varkenshouderij.

302
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regels inzake de voorwaarden waaronder betalingen worden

verricht en de informatieverstrekking over de besteding van de verkregen
bijdragen.

Periode 1998-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 95e
Product Regeling
Opmerking Deze wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, maakt deel

uit van de Wet herstructurering varkenshouderij (6 april 1998, Stb. 236).

16. Identificatie en registratie van dieren

303
Actor Minister van Landbouw

Minister van Volksgezondheid
Handeling Het voorbereiden, (mede) vaststellen, coördineren en evalueren van het

beleid betreffende de identificatie en registratie van dieren met het oog op de
gezondheid en welzijn van dieren.

Periode 1945-
Product Beleidsnota’s en -notities, rapporten, adviezen, evaluaties.

304
Actor Minister van Landbouw

Minister van Volksgezondheid
Handeling Het vaststellen van een model voor een dierenpaspoort af te geven door de

Stichting Registratie Gezelschapsdieren.
Periode 1962-
Grondslag Beschikking in- en doorvoer honden en katten (25 april 1962, Stc. 82, laatste

wijziging van 2 oktober 1967, Stc. 193), art. 1.8
Product Regeling van de staatssecretaris van CRM (23 juli 1981, Stc. 1982, 12)

Regeling van staatssecretaris van LNV (22 maart 1983, Stc. 97)

305
Actor Directeur van de Veterinaire Dienst/RVV
Handeling Het toelaten van een merk ter identificatie en registratie van varkens.
Periode 1979-1995
Grondslag Regeling identificatie en registratie varkens 1979 (13 februari 1979, Stc. 35,

gewijzigd 11 december 1985, Stc. 244), art. 2.2
Product Beschikking

306
Actor Directeur van de Veterinaire Dienst/RVV
Handeling Het geven van toestemming aan een varkenshouder de varkens die van zijn

bedrijf worden afgevoerd te doen vergezellen van een ander formulier dan
het door de STULM beschikbaar gestelde.

Periode 1979-1995
Grondslag Regeling identificatie en registratie varkens 1979 (13 februari 1979, Stc. 35,

gewijzigd 11 december 1985, Stc. 244), art. 4.3
Product Beschikking
Opmerking M.i.v. 1 januari 1996 kwam deze handeling te vervallen.

307
Actor Directeur van de Veterinaire Dienst/RVV
Handeling Het verlenen van toestemming aan een biggenproducent een ander dan het
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door de STULM verstrekt identificatiemerk aan te brengen op de varkens die
op zijn bedrijf zijn geboren.

Periode 1979-1996
Grondslag Regeling identificatie en registratie varkens 1979 (13 februari 1979, Stc. 35,

gewijzigd 11 december 1985, Stc. 244), art. 2.2
Product Beschikking
Opmerking De toestemming wordt alleen verleend onder voorwaarden.

Met ingang van 1 januari 1996 kwam deze handeling te vervallen, bij de
wijziging van de regeling van 11 december 1995. Het was niet meer mogelijk
andere merken dan het officiële merk te gebruiken.

308
Actor Landbouwschap/Stichting Gezondheidszorg voor dieren
Handeling Het vaststellen van modellen voor de registratie en identificatie van varkens

en runderen.
Periode 1979-
Grondslag Verordening identificatie en registratie varkens 1979

Verordening bestrijding runderziekten 1980
Verordening registratie varkenshouderijen 1990
Verordening identificatie en registratie varkens 1995

Product Besluit van de Stichting Gezondheidszorg voor dieren van 11 oktober 1984
(VbBo 6) tot uitvoering van de Verordening bestrijding runderziekten van het
Landbouwschap 1980.

309
Actor Landbouwschap/Stichting Gezondheidszorg voor dieren
Handeling Het aanwijzen van materiaal en gegevens voor een oormerk voor runderen.
Periode 1980-
Grondslag Verordening bestrijding runderziekten (2 april 1980. VbBo 17, gewijzigd 6

september 1989, PBO 46)
Product Besluit

310
Actor Landbouwschap
Handeling Het gelijk stellen van een tatoeage aan een oormerk.
Periode 1980-1996
Grondslag Verordening bestrijding runderziekten 1980, art. 2.4
Product Besluit van de hoofdafdeling Veehouderij 10 januari 1986 (VbBo 3)

311
Actor Bedrijfschap voor de Handel in Vee
Handeling Het aanwijzen van een markt, verzamelplaats en/of gebied in de

onmiddellijke nabijheid daarvan waarvoor het verbod op de aanwezigheid van
runderen geldt.

Periode 1982-
Grondslag Verordening identificatie en registratie bij de verhandeling van runderen (3

december 1982, VbBo 1983, 15)
Verordening identificatie en registratie bij de verhandeling van runderen 1991

Product Besluit ter uitvoering van de Verordening identificatie en registratie bij de
verhandeling van runderen (3 december 1982, VbBo 1983, 18)

312
Actor Landbouwschap
Handeling Het aanwijzen van categorieën runderen waarvoor en het tijdstip waarop de

verordening in werking treedt.
Periode 1991-1996
Grondslag Verordening identificatie en registratie runderen 1991, art. 13
Product Besluit van het dagelijks bestuur van het Landbouwschap tot vaststelling van

het tijdstip van in werking treding van de Verordening identificatie en
registratie runderen 1991 (16 september 1991, VbBo 47)
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313
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het verlenen van een ontheffing op het verbod op vervoer van runderen die

niet zijn voorzien van het vereiste merk volgens de Verordening identificatie
en registratie runderen van het Landbouwschap.

Periode 1991-
Grondslag Regeling vervoer geïdentificeerde runderen (14 oktober 1991, Stc. 200), art. 3
Product Beschikking

314
Actor Landbouwschap/Stichting Gezondheidszorg voor dieren
Handeling Het stellen van regels voor de inrichting en het bijhouden van een register.
Periode 1991-
Grondslag Verordening identificatie en registratie runderen 1991, art. 7.4
Product Besluit

315
Actor Stichting Gezondheidszorg voor dieren
Handeling Het stellen van regels voor de melding door een ondernemer van de

ontvangst of vervreemding van runderen, verlies van een of beide merken bij
runderen onder zijn hoede.

Periode 1991-
Grondslag Verordening identificatie en registratie bij de verhandeling van runderen 1991,

art. 7.5
Product Besluit

316
Actor Produktschap voor Vee en Vlees en Eieren/voorzitter
Handeling Het aanwijzen van een instelling voor het registreren van meldingen door de

be- of verwerker van het slachten van runderen.
Periode 1991-
Grondslag Verordening identificatie en registratie van runderen 1991 van het

Produktschap voor Vee en Vlees (13 maart 1991, PBO 48), art. 4b
Product Besluit

317
Actor Produktschap voor Vee en Vlees en Eieren/voorzitter
Handeling Het vaststellen van een procedure voor het afvoeren van de merken van

geslachte runderen van het bedrijf van de be- of verwerker.
Periode 1991-
Grondslag Verordening identificatie en registratie van runderen 1991 van het

Produktschap voor Vee en Vlees (13 maart 1991, PBO 48), art. 4.c
Product Besluit

318
Actor Produktschap voor Vee en Vlees en Eieren/voorzitter
Handeling Het geven van nadere voorschriften voor de inrichting van een

bedrijfsregister.
Periode 1991-
Grondslag Verordening identificatie en registratie van runderen 1991 van het

Produktschap voor Vee en Vlees (13 maart 1991, PBO 48), art. 7.4
Product Besluit

319
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het opleggen van de verplichting aan de houder van een of meer dieren om

zich te melden bij een door de minister aangewezen ambtenaar met
vermelding van het aantal dieren en om aantekening te houden van
• het aantal aanwezige dieren van een soort,
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• geboorte van dieren op het bedrijf,
• toevoeging van dieren op het bedrijf,
• afvoer van dieren van het bedrijf,
• identificatiegegevens van de dieren,
• naam en adres van de leveranciers van dieren,
• naam en adres van de afnemers van dieren.

Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 4.1
Product Besluit identificatie en registratie van dieren (14 november 1997, Stb. 602)
Opmerking In het amvb wordt geregeld voor welke categorieën van dieren het amvb

geldig zal zijn. De aangewezen ambtenaar is de districtsinspecteur van de
Veterinaire Dienst.

320
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regels voor de identificatie en registratie van dieren.
Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 96
Product Besluit identificatie en registratie van dieren (14 november 1997, Stb. 602)
Opmerking De handeling dient mede ter uitvoering van verordening 820/97 en richtlijn

92/102/EEG.

321
Actor Een door de minister aangewezen ambtenaar
Handeling Het verlenen van toestemming voor het vernietigen, beschadigen of

onleesbaar maken van volgens de wet aangebrachte merken.
Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 104.2
Product Beschikking

322
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regels voor het vervaardigen, vervoeren, te koop aanbieden,

verkopen, voorhanden en in voorraad hebben, afleveren en gebruiken van
merken en kentekenen, stempels en andere werktuigen waarmee merken,
kentekens of bewijsstukken kunnen worden gemaakt of aangebracht.

Periode 1985-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 105

Landbouwwet, art. 26
Product Regeling keuring en handelsverkeer vers vlees pluimvee 1985

Regeling keuring en handelsverkeer pluimveevlees 1992
Regeling identificatiekenmerken (19 december, Stc. 247)
Embryobesluit (27 januari 1994, Stb. 162)

Opmerking Het gaat hier om merken en kentekenen en bewijsstukken aan en bij dieren
en dierlijke producten die door deze wet verplicht worden gesteld

323
Actor Bedrijfschap voor de Handel in Vee

Produktschap voor Vee en Vlees en Eieren
Handeling Het stellen van regels voor de identificatie en registratie van runderen,

varkens, schapen en geiten.
Periode 1997-
Grondslag Besluit identificatie en registratie van dieren (14 november 1997, Stb. 602)
Product Verordening

17. Uitoefening diergeneeskunde

17.1 Vaststellen van het beleid ten aanzien van de uitoefening van de
diergeneeskunde
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324
Actor Minister van Landbouw

Minister van Volksgezondheid
Handeling Het voorbereiden, (mede) vaststellen, coördineren en evalueren van het

beleid betreffende de uitoefening van de diergeneeskunde.
Periode 1945-
Product Beleidsnota’s en -notities, rapporten, adviezen, evaluaties

17.2 Toelaten van personen tot (beperkte) uitoefening van de
diergeneeskunde

325
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het toelaten en intrekken van de toelating van personen tot de uitoefening

van de diergeneeskunst en gelijkstellen aan dierenartsen.
Periode 1956-1992
Grondslag Wet op de uitoefening van de diergeneeskunst, art. 3
Product Besluit

326
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het toelaten en intrekken van de toelating van anderen dan dierenartsen tot

de uitoefening van de diergeneeskunde in het belang van de bestrijding van
een ziekte.

Periode 1956-1992
Grondslag Wet op de uitoefening van de diergeneeskunst, art. 4
Product Besluiten studentenhulp bij de uitoefening van de diergeneeskunst ter

bestrijding van bepaalde dierziekten (16 augustus 1956, Stc. 165; 23
augustus 1957, Stc. 167, 5 oktober 1957, Stc. 200, 10 december 1962, Stc.
378)
Besluit pluimveeselecteurs bij de uitoefening van de diergeneeskunst ter
bestrijding van pokken en difterie bij hoenders (16 augustus 1956, Stc. 165)

Opmerking Het gaat hier om tijdelijke inzet van studenten of pluimveeselecteurs.

327
Actor Directeur van de Veterinaire Dienst /RVV
Handeling Het afgeven of intrekken van een verklaring dat de daarin genoemde persoon

bevoegd is tot het uitoefenen van inentingen van hoenders en kalkoenen
tegen pokken en difterie.

Periode 1956-1992
Grondslag Besluit pluimveeselecteurs bij de uitoefening van de diergeneeskunst ter

bestrijding van pokken en difterie bij hoenders (16 augustus 1956, Stc. 165),
art. 2 en 3

Product Verklaring

328
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het aanwijzen van diersoorten waarbij voor de uitoefening van de verloskunst

en castratie degenen worden toegelaten die in bezit zijn van een vergunning
hiervoor.

Periode 1956-1992
Grondslag Wet op de uitoefening van de diergeneeskunst, art. 5.2 en 3
Product Beschikking wijze van toelating van anderen dan dierenartsen tot de

uitoefening van de verloskunst en tot het castreren van door de minister aan
te wijzen diersoorten (1 mei 1956, Stc. 85)

Opmerking Onderdeel van de handeling is het bepalen van de voorwaarden voor een
vergunning; de wijze waarop de theoretische en praktische kennis van de
verloskunde en castratie wordt getoetst ten behoeve van het verlenen van
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een vergunning voor de uitoefening van de verloskunde en de castratie.

329
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het verlenen van een ontheffing op het verbod tot het uitoefenen van

diergeneeskundige handelingen aan anderen dan dierenartsen in het belang
van de bestrijding van een ziekte.

Periode 1956-1992
Grondslag Wet op de uitoefening van de diergeneeskunst, art. 6.3
Product Besluit pluimveeselecteurs bij de uitoefening van de diergeneeskunst ter

bestrijding van pokken en difterie bij hoenders (16 augustus 1956, Stc. 165)
art. 4
Besluit inenting ten ziekte van Marek, 2 juli 1970, Stc. 134)

Opmerking De geneeskundige handelingen zijn:
• het castreren van andere mannelijke dieren dan biggen en ramlammeren,
• het inenten van dieren,
• het toepassen van diagnostica voor onderzoek van dieren,
• het toepassen van algemene en plaatselijke verdoving.

330
Actor Inspecteur-districthoofd van de Veterinaire Dienst
Handeling Het viseren van de akte van bevoegdheid van een dierenarts in diens district.
Periode 1956-1992
Grondslag Wet op de uitoefening van de diergeneeskunst, art. 8.1
Product Visum

331
Actor Directeur van de Veterinaire Dienst /RVV
Handeling Het aanwijzen van een instituut waar studenten worden onderricht in het

verrichten van onderzoek van hoenders op salmonella pullorum door middel
van de bloeddruppelmethode.

Periode 1959-..
Grondslag Beschikking van 8 september 1959
Product De aanwijzing betreft de Gezondheidsdienst voor Pluimvee te Soesterberg.

332
Actor Minister van Landbouw/RVV
Handeling Het in Nederland toelaten van personen of groepen personen die een

buitenlandse bevoegdheid hebben tot de uitoefening van de
diergeneeskunde.

Periode 1990-
Grondslag Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990, art. 3.1
Product Regeling toelating onderdanen EEG-lidstaten tot de uitoefening van de

diergeneeskunde (6 november 1991, Stc. 220)

333
Actor Rijksuniversiteit Utrecht, Faculteit der Diergeneeskunde
Handeling Het adviseren van de minister over de toelating in Nederland van personen en

groepen personen met een buitenlandse bevoegdheid tot de uitoefening van
de diergeneeskunde.

Periode 1990-
Grondslag Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990, art. 3.4
Product Advies

334
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regels voor de toelating van anderen dan dierenartsen tot de

uitoefening van de diergeneeskunde in beperkte omvang.
Periode 1990-
Grondslag Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990, art. 4.1
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Product Besluit para-veterinairen (23 september 1991, Stb. 526)

335
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het verlenen of intrekken van een toelating tot de uitoefening van

diergeneeskundige behandelingen in beperkte omvang.
Periode 1991-
Grondslag Besluit para-veterinairen (23 september 1991, Stb. 526), art. 2, 5, 12 en 13.
Product Beschikking

336
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van nadere regels voor de wijze waarop verzocht kan worden om

een toelating tot de uitoefening van diergeneeskundige handelingen in
beperkte omvang.

Periode 1991-
Grondslag Besluit para-veterinairen (23 september 1991, Stb. 526), art. 14
Product Regeling aanmelding toelating para-veterinairen (27 november 1991, Stc.

235)
Bewijsstukken overgangsregeling fysiotherapie bij dieren (9 juli 1992, Stc.
134)

337
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het aanwijzen van opleidingen voor het verrichten van diergeneeskundige

handelingen van beperkte omvang.
Periode 1991-
Grondslag Besluit para-veterinairen (23 september 1991, Stb. 526), art. 2.b, 6 en 10.1
Product Regeling
Opmerking Het gaat hier om fysiotherapie bij dieren, handelingen in verband met

transplantatie van embryo’s bij dieren en handelingen van dierenarts-
assistenten.

338
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regels betreffende de toelating tot het verrichten van

handelingen van beperkte omvang en de wijze waarop de dierenarts moet
worden geïnformeerd over de verrichte handelingen.

Periode 1991-
Grondslag Besluit para-veterinairen (23 september 1991, Stb. 526), art. 4, 8, 11 en 12
Product Regeling
Opmerking Het gaat hier om fysiotherapie bij dieren, handelingen in verband met

transplantatie van embryo’s bij dieren en handelingen van dierenarts-
assistenten en om personen die in het kader van de wering en bestrijding van
besmettelijke dierziekten maximaal een jaar diergeneeskundige handelingen
mogen verrichten.

339
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regels voor de erkenning van specialismen in de

diergeneeskunde, de betreffende titels en de organisaties en instellingen voor
de opleiding tot specialist.

Periode 1990-
Grondslag Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990, art. 11
Product Amvb

340
Actor Minister van Landbouw en Minister van Justitie
Handeling Het herstellen van een uit zijn bevoegdheid ontzegde dierenarts,

paraveterinair, dierverloskundige of castreur in de bevoegdheid tot het
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uitoefenen van de diergeneeskunde.
Periode 1990-
Grondslag Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990, art. 18.1
Product Beschikking

341
Actor Veterinair tuchtcollege
Handeling Het adviseren van de ministers van Landbouw en van Justitie over het herstel

van de bevoegdheid tot het uitoefenen van de diergeneeskunde van een uit
die bevoegdheid ontzegde dierenarts, paraveterinair, dierverloskundige of
castreur.

Periode 1990-
Grondslag Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990, art. 18.1
Product Advies

17.3 Registratie van diergeneeskundigen
N.B. De registratie werd met de nieuwe Wet op de diergeneeskunde wettelijk geregeld.

342
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regels voor de wijze waarop dierenartsen, verloskundigen en

castreurs zich moeten aanmelden bij een door de minister aangewezen
ambtenaar en waarop zij wijzigingen van hun gegevens moeten doorgeven.

Periode 1990-
Grondslag Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990, art. 9.1 en 9.3 en 9.4
Product Regeling aanmelding tot de uitoefening van de diergeneeskunde (27

november 1991, Stc. 235)

343
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het verlenen van vrijstelling van de verplichting zich te melden bij een door de

minister aan te wijzen ambtenaar voor de uitoefening van de
diergeneeskunde.

Periode 1990-
Grondslag Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990, art. 9.6
Product Beschikking

344
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het zorgdragen voor de inschrijving door dierenartsen, dierverloskundigen en

castreurs in een register, alsmede het stellen van regels voor het register.
Periode 1990-
Grondslag Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990, art. 10.1 en 10.5
Product Regeling register Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 (17

december 1991, Stc. 248)
Opmerking Het register wordt bijgehouden door de directeur van de RVV.

345
Actor Directeur van de RVV
Handeling Het bijhouden van een register.
Periode 1991-
Grondslag Regeling register Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 (17

december 1991, Stc. 248)
Product Register

17.4 Toelaten of erkennen van diergeneeskundige handelingen
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346
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het bepalen dat de castratie van mannelijke biggen en ramlammeren op een

bepaalde wijze moet gebeuren.
Periode 1956-1992
Grondslag Wet op de uitoefening van de diergeneeskunst, art. 5.1
Product Beschikking

347
Actor Directeur van de Veeartsenijkundige Dienst
Handeling Het afgeven van een verklaring op verzoek van de belanghebbende

betreffende het tijdvak waarin onder de verantwoordelijkheid en begeleiding
van een dierenarts de toegestane diergeneeskundige handelingen worden
verricht.

Periode 1956-1992
Grondslag Besluiten studentenhulp bij de uitoefening van de diergeneeskunst ter

bestrijding van bepaalde dierziekten (16 augustus 1956, Stc. 165; 23
augustus 1957, Stc. 167; 5 oktober 1957, Stc. 200; 10 december 1962, Stc.
378)
Besluit pluimveeselecteurs bij de uitoefening van de diergeneeskunst ter
bestrijding van pokken en difterie bij hoenders (16 augustus 1956, Stc. 165)

Product Verklaring

348
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het bepalen dat handelingen met betrekking tot het transplanteren van

eicellen of embryo’s van dieren gelijkgesteld worden met de uitoefening van
de diergeneeskunde.

Periode 1990-
Grondslag Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990, art. 1.2
Product Besluit houdende regelen betreffende de uitoefening van de diergeneeskunde

in beperkte omvang (23 september 1991, Stb. 526)
Besluit voortplantingstechnieken bij dieren (25 januari 1996, Stb. 138)

349
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het bepalen dat handelingen die worden verricht bij aangewezen dieren door

aangewezen categorieën personen niet als uitoefening van de
diergeneeskunde worden aangemerkt.

Periode 1990-
Grondslag Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990, art. 1.4
Product Besluit tot uitvoering van artikel 1, vierde lid van de Wet op de uitoefening van

de diergeneeskunde 1990 (23 september 1991, Stb. 399)

350
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het aanwijzen van handelingen die mogen worden verricht door degenen die

zijn toegelaten als verloskundigen en die direct verband houden met de
geboorte van een dier of verwijdering van een vrucht.

Periode 1990-
Grondslag Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990, art. 5b
Product Regeling ingevolge de artikelen 5 en 6 van de Wet op de uitoefening van de

diergeneeskunde 1990 (3 december 1991, Stc. 239)

351
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regels voor de wijze waarop toegelaten castreurs de

toegelaten ingrepen mogen verrichten en diergeneesmiddelen die zij mogen
toepassen.

Periode 1990-
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Grondslag Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990, art. 6.2
Product Regeling ingevolge de artikelen 5 en 6 van de Wet op de uitoefening van de

diergeneeskunde 1990 (3 december 1991, Stc. 239)

352
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het aanwijzen van diergeneeskundige instellingen en instellingen van

wetenschap of onderzoek die vrijgesteld zijn van het verbod op het
onvruchtbaar maken van dieren, het verrichten van operaties en het
toepassen van diergeneesmiddelen.

Periode 1990-
Grondslag Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990, art. 7.2
Product Regeling toegelaten handelingen ( 11 november 1991, Stc. 223)

353
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het regelen van ontheffing of vrijstelling van het verbod op het onvruchtbaar

maken van dieren, het verrichten van ingrepen bij dieren en het toepassen bij
dieren van geneesmiddelen aan anderen dan dierenartsen.

Periode 1990-
Grondslag Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990, art. 7.3
Product Regeling toegelaten handelingen (11 november 1991, Stc. 223)

354
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het aanwijzen van ziekten van dieren waarvoor dierenartsen aangifteplicht

hebben.
Periode 1956-
Grondslag Wet op de uitoefening van de diergeneeskunst, art. 9.1
Product Beschikking aanwijzing van ziekten ten aanzien waarvan de dierenarts

aangifteplicht heeft (23 juni 1965, Stc. 119)
Regeling meldingsplicht dierenartsen (21 mei 1979, Stc. 99)

355
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het verlenen van een ontheffing van het verbod op het voorhanden hebben

van sera, entstoffen en diagnostica voor degenen die tot uitoefening van de
diergeneeskunst in beperkte zin zijn toegelaten.

Periode 1956-1992
Grondslag Wet op de uitoefening van de diergeneeskunst, art. 10.2
Product Beschikking

356
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regels voor de beschikking over en de inrichting van

praktijkruimten, de inrichting van klinieken en ziekenhuizen voor dieren. de
technische uitrusting en apparatuur, alsmede de verplichte deelneming aan
bij- en nascholing.

Periode 1990-
Grondslag Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990, art. 12
Product Amvb

17.5 Veterinair Tuchtcollege en Veterinair Beroepscollege

357
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het benoemen en ontslaan van leden van het Veterinair Tuchtcollege.
Periode 1990-
Grondslag Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990, art. 20.1
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Product Beschikking benoemingen in Veterinair Tuchtcollege (10 juli 1992, Stc. 36)

358
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het benoemen, ontslaan of schorsen van de secretaris en plaatsvervangend

secretaris van het Veterinair Tuchtcollege.
Periode 1990-
Grondslag Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990, art. 20.3
Product KB

359
Actor Voorzitter van het Veterinair Tuchtcollege
Handeling Het geven van een waarschuwing aan leden en hun plaatsvervangers in geval

van het verwaarlozen van de waardigheid van het ambt, hun
ambtsbezigheden of ambtsplichten of bij een overtreding van de
geheimhoudingingsplicht.

Periode 1990-
Grondslag Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990, art. 23.1
Product Waarschuwing

360
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het benoemen en ontslaan van leden van het Veterinair Beroepscollege.
Periode 1990-
Grondslag Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990, art. 26 en 20.1
Product Beschikking benoemingen in Veterinair Beroepscollege (30 september 1992,

Stc. 190)

361
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het benoemen, ontslaan of schorsen van de secretaris en plaatsvervangend

secretaris van het Veterinair Beroepscollege.
Periode 1990-
Grondslag Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990, art. 20.3 en 26
Product KB

362
Actor Voorzitter van het Veterinair Beroepscollege
Handeling Het geven van een waarschuwing aan de voorzitter van het Veterinair

Tuchtcollege en de leden van het Veterinair Beroepscollege in geval van het
verwaarlozen van de waardigheid van het ambt, hun ambtsbezigheden of
ambtsplichten of bij een overtreding van de geheimhoudingingplicht.

Periode 1990-
Grondslag Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990, art. 24.2 en 26
Product Waarschuwing

363
Vervallen

364
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het aanwijzen van een ambtenaar die een klacht bij het Veterinair

Tuchtcollege aanhangig kan maken.
Periode 1991-
Grondslag Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990, art. 29.1
Product Regeling aanwijzing artikel 29 ambtenaar (18 december 1991, Stc. 248)

365
Vervallen
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366
Actor Veterinair Tuchtcollege
Handeling Het niet-ontvankelijk verklaren of afwijzen van een klacht zonder nader verder

onderzoek.
Periode 1990-
Grondslag Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990, art. 29.3
Product Besluit

367
Actor Veterinair Tuchtcollege
Handeling Het beslissen over een door hem behandelde zaak.
Periode 1990-
Grondslag Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990, art. 31
Product Vonnis
Opmerking Deze handeling betreft de behandeling van een zaak na voorlopig onderzoek

ter zitting en de beslissing. Onderdeel van de handeling is:
• het beslissen over de wraking of verschoning van een van de leden (art.

30),
• het weigeren bepaalde personen die geen advocaat zijn als gemachtigde

of raadsman toe te laten (art. 32.3),
• het verzoeken aan de officier van Justitie een getuige of deskundige te

dagvaarden (art. 33.2).

368
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van nadere regels voor de rechtsgang bij het Veterinair

Tuchtcollege.
Periode 1990-
Grondslag Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990, art 34
Product Amvb

369
Actor Veterinair Beroepscollege
Handeling Het niet-ontvankelijk verklaren van degene die een beroep heeft ingesteld, het

verwerpen of gegrond verklaren van een beroep tegen een besluit van het
Veterinair Tuchtcollege.

Periode 1990-
Grondslag Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990, art. 37.3
Product Besluit

370
Actor Veterinair Beroepscollege
Handeling Het vernietigen van een beslissing in eerste aanleg van de behandeling van

een klacht.
Periode 1990-
Grondslag Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990, art. 37.4 en 27.1
Product Besluit

371
Actor Veterinair Beroepscollege
Handeling Het beslissen over een door hem behandelde zaak.
Periode 1990-
Grondslag Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990, art. 31
Product Vonnis
Opmerking Deze handeling betreft de behandeling van een zaak ter zitting en de

beslissing. Onderdeel van de handeling is:
• het beslissen over de wraking of verschoning van een van de leden (art.

30),
• het weigeren bepaalde personen die geen advocaat zijn als gemachtigde

of raadsman toe te laten (art. 32.3),
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• het verzoeken aan de officier van Justitie een getuige of deskundige te
dagvaarden (art. 33.2).

372
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van nadere regels voor de rechtsgang bij het Veterinair

Beroepscollege.
Periode 1990-
Grondslag Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990, art 34
Product Amvb

373
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van nadere regels voor de tenuitvoerlegging van tuchtmaatregelen,

bevelen, de klachten en alles wat voor een goede tuchtrechtspraak nodig is.
Periode 1990-
Grondslag Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990, art. 41
Product Amvb

374
Vervallen

18. Diergeneesmiddelen

18.1 Vaststellen van het beleid betreffende de diergeneesmiddelen

375
Actor Minister van Landbouw

Minister van Volksgezondheid
Handeling Het voorbereiden, (mede) vaststellen, coördineren en evalueren van het

beleid betreffende diergeneesmiddelen
Periode 1945-
Product Beleidsnota’s en -notities, rapporten, adviezen, evaluaties

18.2 Advies

376
Actor Gezondheidsraad

Landbouwraad
Handeling Het adviseren van de Minister van Landbouw betreffende aangelegenheden,

geregeld in de Antibioticawet.
Periode 1964-1992
Grondslag Antibioticawet, art. 1.4
Product Advies
Opmerking Deze Landbouwraad is een adviescollege.

18.3 Kanalisatie

377
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het aanwijzen van de tuberculine die mag worden gebruikt en van degene

die bevoegd is de tuberculine te bereiden.
Periode 1951-1985
Grondslag Tuberculinewet, art. 2
Product Beschikking Aanwijzing te gebruiken tuberculine en de inrichting ter bereiding
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daarvan (5 november 1951, Stc. 217)
Opmerking De Rijksseruminrichting te Rotterdam werd bevoegd verklaard de tuberculine

te bereiden.

378
Actor Directeur van de Veeartsenijkundige Dienst
Handeling Het bepalen aan wie de tuberculine mag worden afgeleverd en op welke

wijze de aflevering moet geschieden.
Periode 1951-1985
Grondslag Tuberculinewet, art. 3
Product Besluit

379
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het aanwijzen van chemotherapeutica die bij ondeskundig gebruik gevaar

kunnen opleveren voor de gezondheid van mens en dier.
Periode 1964-
Grondslag Antibioticawet (1 augustus 1964, Stb. 363), art. 1
Product Amvb
Opmerking Een voordracht voor een amvb wordt niet gedaan voordat Gezondheidsraad,

de Landbouwraad en andere organisaties in staat zijn gesteld te adviseren.

380
Actor Minister van Landbouw in overeenstemming met de

Minister van Volksgezondheid en de
Minister van Wetenschap

Handeling Het aanwijzen van diergeneeskundige instellingen, geneeskundige
instellingen en instellingen van wetenschap aan wie antibiotica,
hormoonpreparaten, thyreostatica en chemotherapeutica verkocht mogen
worden.

Periode 1964-1992
Grondslag Antibioticawet, art. 2
Product Beschikking uitvoering van de Antibioticawet (7 december 1964, Stc. 239 en

24 oktober 1967, Stc. 210)

381
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het geven van nadere voorschriften voor de verantwoording van de

aangekochte hoeveelheden van de aangekochte middelen en het gebruik
daarvan.

Periode 1964-1992
Grondslag Antibioticawet, art. 2.8
Product Beschikking uitvoering Antibioticawet, art. 4.1

382
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van nadere regels voor de verkoop in kleinverpakking van

middelen, bestemd of mede bestemd voor de aanwending bij dieren.
Periode 1964-1992
Grondslag Antibioticawet, art. 3.2
Product Beschikking

383
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het aanwijzen van diergeneesmiddelen waarvan het verboden is deze af te

leveren.
Periode 1985-
Grondslag Diergeneesmiddelenwet, art. 29.1
Product Kanalisatieregeling diergeneesmiddelen en gemedicineerde voeders (23

september 1986, Stc. 187)
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Opmerking Het betreft diergeneesmiddelen die toegepast zonder tussenkomst van een
dierenarts gevaar voor de gezondheid van mens en dier kunnen opleveren.

384
Actor Minister van Landbouw

Vakminister
Handeling Het aanwijzen van diergeneeskundige instellingen, of instellingen van

wetenschap en onderzoek en groepen personen die aangewezen
diergeneesmiddelen afleveren.

Periode 1985-
Grondslag Diergeneesmiddelenwet, art. 30.2 e en 30.2f
Product Regeling
Opmerking Het aanwijzen van diergeneeskundige instellingen, of instellingen van

wetenschap en onderzoek gebeurt in overeenstemming met de vakminister,
waarschijnlijk de minister van OC en W en de minister van Volksgezondheid.

385
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het aanwijzen van diergeneesmiddelen die bij toepassing door anderen dan

dierenartsen gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid van mens en dier.
Periode 1985-
Grondslag Diergeneesmiddelenwet, art. 30.4
Product Kanalisatieregeling diergeneesmiddelen en gemedicineerde voeders (23

september 1986, Stc. 187), art. 3

386
Actor Minister van Landbouw

Vakminister
Handeling Het aanwijzen van diergeneeskundige instellingen, of instellingen van

wetenschap en onderzoek die aangewezen diergeneesmiddelen voorhanden
of in voorraad hebben.

Periode 1985-
Grondslag Diergeneesmiddelenwet, art. 31.2 e
Product Besluit
Opmerking Het aanwijzen van diergeneeskundige instellingen, of instellingen van

wetenschap en onderzoek gebeurt in overeenstemming met de vakminister,
waarschijnlijk de minister van OC en W en de minister van Volksgezondheid.

387
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het aanwijzen van groepen personen die bepaalde diergeneesmiddelen

voorhanden of in voorraad mogen hebben.
Periode 1985-
Grondslag Diergeneesmiddelenwet, art. 31.2f
Product Regeling aanwijzing instellingen kanalisatieregime (26 augustus 1987, Stc.

166)

388
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het bepalen dat bepaalde door hem aangewezen gemedicineerde voeders

alleen op recept van een dierenarts mogen worden afgeleverd.
Periode 1985-
Grondslag Diergeneesmiddelenwet, art. 35.2
Product Kanalisatieregeling diergeneesmiddelen en gemedicineerde voeders (23

september 1986, Stc. 187)

389
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het aanwijzen van smetstoffen die gevaar opleveren voor de gezondheid van

dieren en waarvan het verboden is ze in voorraad of voorhanden te hebben.
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Periode 1985-
Grondslag Diergeneesmiddelenwet, art. 37.1
Product Regeling aanwijzing smetstoffen (27 april 1987, Stc. 82)

390
Actor Minister van Landbouw

Vakminister
Handeling Het aanwijzen van instellingen van wetenschap of onderzoek die door de

minister aangewezen smetstoffen die gevaar opleveren voor de gezondheid
van dieren voorhanden of in voorraad mogen hebben.

Periode 1985-
Grondslag Diergeneesmiddelenwet, art. 37.2a
Product Beschikking Aanwijzing van instellingen die smetstoffen voorhanden mogen

hebben (26 mei 1986, Stc. 101)
Opmerking Het aanwijzen van diergeneeskundige instellingen, of instellingen van

wetenschap en onderzoek gebeurt in overeenstemming met de vakminister,
waarschijnlijk de minister van OC en W en de minister van Volksgezondheid.

391
Actor Minister van Landbouw in overeenstemming met de

Minister van Volksgezondheid
Handeling Het stellen van regels voor het bereiden, bewaren, vervoeren en vernietigen

van smetstoffen, het voorkomen van de verspreiding van smetstoffen, het
voeren van een administratie van de smetstoffen en het verstrekken van
gegevens.

Periode 1985-
Grondslag Diergeneesmiddelenwet, art. 38
Product Amvb

392
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regels voor het bewaren van de administratie van

diergeneesmiddelen en gemedicineerd voeder, het door de dierhouder bij te
houden logboek en daarmee verband houdende bescheiden.

Periode 1985-
Grondslag Diergeneesmiddelenwet, art. 40.2 en 4
Product Regeling administratievoorschriften ingevolge Diergeneesmiddelenwet (27

april 1987, Stc. 82)
Opmerking In het logboek moeten gegevens worden vastgelegd van de ontvangst, de

toepassing of de vervoedering van de door de minister aangewezen
diergeneesmiddelen en gemedicineerde voeders door degene die
bedrijfsmatig dieren houdt.

393
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regels betreffende het schriftelijk vastleggen door een

dierenarts van een verklaring over de toepassing van een diergeneesmiddel
bij bepaalde dieren, in een bepaalde hoeveelheid en met welke wachttermijn.

Periode 1985-
Grondslag Diergeneesmiddelenwet, art. 40.3
Product Regeling administratievoorschriften ingevolge Diergeneesmiddelenwet (27

april 1987, Stc. 82)

394
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regels voor de verplichting tot het geven van inlichtingen aan

de wederpartij over de toepassing van diergeneesmiddelen bij een dier bij de
overdracht van dat dier aan die ander.

Periode 1985-
Grondslag Diergeneesmiddelenwet, art. 40.5
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Product Besluit

18.4 Registratie van diergeneesmiddelen

395
Actor Minister van Landbouw in overeenstemming met de

Minister van Volksgezondheid
Handeling Het beslissen over een aanvraag voor registratie van diergeneesmiddelen.
Periode 1985-
Grondslag Diergeneesmiddelenwet, art. 3.1
Product Beschikking

396
Actor Minister van Landbouw in overeenstemming met de

Minister van Volksgezondheid
Handeling Het stellen van regels voor het indienen van een aanvraag tot registratie of tot

verlenging van de registratie en de behandeling van een aanvraag.
Periode 1985-
Grondslag Diergeneesmiddelenwet, art. 3.2
Product Regeling registratie diergeneesmiddelen (17 april 1986, Stc. 81)

Regeling richtsnoeren voor de beoordeling van de A, D en K
toevoegingsmiddelen, tevens diergeneesmiddelen (4 december 1989, Stc.
238)

Opmerking Met Regeling registratie diergeneesmiddelen werd de Commissie Registratie
diergeneesmiddelen ingesteld.

397
Actor Minister van Landbouw in overeenstemming met de

Minister van Volksgezondheid
Handeling Het stellen van regels met betrekking tot substanties waaruit

diergeneesmiddelen zijn samengesteld.
Periode 1985-
Grondslag Diergeneesmiddelenwet, art. 4.c
Product Regeling toepassing Europese Farmacopee (7 april 1986, Stc. 69)

398
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het aanwijzen van substanties voor het maken van sera, entstoffen of

biologische diagnostica die gevaar opleveren voor de gezondheid van dieren
of de dierziektenbestrijding verstoren.

Periode 1985-
Grondslag Diergeneesmiddelenwet, art. 4.d
Product Regeling aanwijzing verboden substanties voor bereiding van entstoffen (10

april 1987, Stc. 73)

399
Actor Minister van Landbouw in overeenstemming met de

Minister van Volksgezondheid
Handeling Het bepalen dat aangewezen substanties waarvan het gebruik als

diergeneesmiddel in het belang van de volksgezondheid ongewenst is, niet in
aanmerking komen voor registratie.

Periode 1985-
Grondslag Diergeneesmiddelenwet, art. 5
Product Regeling aanwijzing niet voor registratie in aanmerking komende substanties

(23 september 1986, Stc. 187)
Regeling houdende aanwijzing van biotechnisch bereide somatotropines als
substanties die niet in aanmerking komen voor registraties (28 januari 1987,
Stc. 20)
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400
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het geven van voorschriften betreffende de indicatie, dosering en wijze

waarop diergeneesmiddelen mogen worden gebruikt, veiligheidsmaatregelen,
wachttermijnen, aanwezigheid van verklikkerstoffen, verpakking en bijsluiters
en, als het geneesmiddel mag worden gebruikt voor gemedicineerd voeder,
voor het betreffende voeder.

Periode 1985-
Grondslag Diergeneesmiddelenwet, art. 6
Product Beschikking

401
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het zorgdragen voor en stellen van regels voor een register van

diergeneesmiddelen.
Periode 1985-
Grondslag Diergeneesmiddelenwet, art. 9
Product Regeling diergeneesmiddelenregister (16 april 1987, Stc. 78)

402
Actor Minister van Landbouw in overeenstemming met de

Minister van Volksgezondheid
Handeling Het schorsen of doorhalen van een registratie.
Periode 1985-
Grondslag Diergeneesmiddelenwet, art. 10 en 11
Product Beschikking
Opmerking Het register wordt bijgehouden door de minister van Landbouw.

403
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het bepalen dat een diergeneesmiddel, waarvan de registratietermijn is

verlopen nog een bepaalde periode mag worden afgeleverd of toegepast, met
inachtneming van daarbij bepaalde regelen.

Periode 1985-
Grondslag Diergeneesmiddelenwet, art. 13.2
Product Beschikking

404
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regels voor de geleidelijke toepassing van de bepalingen

betreffende de registratie van diergeneesmiddelen (hoofdstuk II van de Wet).
Periode 1985-
Grondslag Diergeneesmiddelenwet, art. 58.2
Product Algemene uitverkoop- en opgebruiktregeling diergeneesmiddelen (17 januari

1991, Stc. 15)

405
Actor Commissie Registratie Diergeneesmiddelen
Handeling Het voorbereiden van beslissingen omtrent de registratie van

diergeneesmiddelen alsmede omtrent de wijziging, verlenging, schorsing of
doorhaling van een registratie.

Periode 1986-
Grondslag Regeling registratie diergeneesmiddelen, art. 2.1
Product Advies
Opmerking Het secretariaat van de commissie wordt gevoerd door het Bureau Registratie

diergeneesmiddelen.
De commissie wordt door het Comité voor geneesmiddelen voor
diergeneeskundig gebruik over de aanvragen voor registratie van
diergeneesmiddelen vervaardigd met hoogwaardige technieken geadviseerd.
Het Comité is ingesteld door de Europese Raad van ministers (Richtlijn van
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de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgeving der Lid-
staten inzake geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (81/851/EEG,
Pb L373).

406
Actor Rijksinstituut voor Geneesmiddelenonderzoek

Rijkskwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwprodukten
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne
Centraal Diergeneeskundig Instituut

Handeling Het verrichten van onderzoek voor de Commissie Registratie
Diergeneesmiddelen ten behoeve van de voorbereiding van diens adviezen.

Periode 1986-
Grondslag Regeling registratie diergeneesmiddelen, art. 3.1a
Product Verslag

18.5 Goedkeuring

407
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het vaststellen van een aanduiding op de verpakking waaruit blijkt dat de

geregistreerde sera, entstoffen of biologische diagnostica afkomstig zijn uit
een goedgekeurde partij en van regels voor het aanbrengen van een
aanduiding op de verpakking.

Periode 1985-
Grondslag Diergeneesmiddelenwet, art. 14
Product Regeling praktijkkeuring (7 september 1992, Stc. 176)

408
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het beslissen over een aanvraag voor goedkeuring van een partij

geregistreerde sera, entstoffen of biologische diagnostica.
Periode 1985-
Grondslag Diergeneesmiddelenwet, art. 15.1
Product Beschikking

409
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regels voor het indienen van een aanvraag voor goedkeuring

van een partij geregistreerde sera, entstoffen of biologische diagnostica en de
behandeling van de aanvraag.

Periode 1985-
Grondslag Diergeneesmiddelenwet, art. 15.2
Product Regeling praktijkkeuring (7 september 1992, Stc. 176)

410
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het geven van een bevel aan de registratiehouder tot vernietiging van een niet

goedgekeurde partij geregistreerde sera, entstoffen of biologische
diagnostica.

Periode 1985-
Grondslag Diergeneesmiddelenwet, art. 17.1
Product Beschikking

411
Actor Minister van Landbouw in overeenstemming met de

Minister van Volksgezondheid
Handeling Het bepalen dat het bij deze wet bepaalde niet van toepassing is op bepaalde

diergeneesmiddelen, voor zover het belang van de gezondheid van mens en
dier zich daar niet tegen verzet.
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Periode 1985-
Grondslag Diergeneesmiddelenwet, art. 20.1
Product Besluit uitzonderingen registratieregime diergeneesmiddelen (1986, Stb. 228)

Besluit uitzondering registratieregime diergeneesmiddelen (24 maart 1986,
Stc. 228)

18.6 Vergunningverlening

412
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het verstrekken van een legitimatiebewijs aan natuurlijke of rechtspersonen

een bedrijf maakt van de groothandel in middelen, of beroep of bedrijf maakt
van de inkoop van middelen ten behoeve van ondernemingen in het
buitenland.

Periode 1964-1992
Grondslag Antibioticawet, art. 2.2
Product Legitimatiebewijs
Opmerking Het legitimatiebewijs is gelijk te stellen met een vergunning als in de

Diergeneesmiddelenwet.

413
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het aanwijzen van antibiotica en hormoonpreparaten die in kleinverpakking

mogen worden verkocht aan verloskundigen en castreurs in bezit van een
aankoopvergunning.

Periode 1964-1992
Grondslag Antibioticawet, art. 2.5
Product Beschikking uitvoering Antibioticawet, art. 3

414
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het verstrekken en intrekken van een aankoopvergunning voor antibiotica en

hormoonpreparaten aan verloskundigen en castreurs.
Periode 1964-1992
Grondslag Antibioticawet, art. 2.6 en 2.9
Product Vergunning

415
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het verstrekken of intrekken van een vergunning voor het bereiden,

verpakken, etiketteren of afleveren van diergeneesmiddelen en
gemedicineerd voeder.

Periode 1985-
Grondslag Diergeneesmiddelenwet, art. 21.1 en art. 25.1
Product Beschikking

416
Actor Minister van Landbouw in overeenstemming met de

Minister van Volksgezondheid
Handeling Het stellen van regels betreffende de lokalen, inrichting en technische

uitrusting van een bedrijf, deskundigheid van medewerkers en andere
voorzieningen ten behoeve van een vergunning voor het bereiden, verpakken,
etiketteren of afleveren van diergeneesmiddelen en gemedicineerd voeder.

Periode 1985-
Grondslag Diergeneesmiddelenwet, art. 23
Product Eisen- en controlebesluit vergunningen diergeneesmiddelen (5 juni 1986, Stb.

343)
Opmerking Deze regels worden in overleg met de minister van Sociale Zaken

vastgesteld.
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417
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regels voor het indienen van een aanvraag voor een

vergunning en de wijze en kosten van behandeling van die aanvraag.
Periode 1985-
Grondslag Diergeneesmiddelenwet, art. 24.1
Product Aanvraagregeling vergunningen (8 september 1986, Stc. 178)

418
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het zorgdragen en stellen van regels voor de registratie van vergunningen

voor het bereiden, verpakken, etiketteren of afleveren van
diergeneesmiddelen en gemedicineerd voeder.

Periode 1985-
Grondslag Diergeneesmiddelenwet, art. 27
Product Regeling inrichting vergunningenregister (23 september 1986, Stc. 187)

419
Actor Minister van Landbouw in overeenstemming met de

Minister van Volksgezondheid
Handeling Het bepalen dat het verbod op het bereiden, verpakken, etiketteren of

afleveren van diergeneesmiddelen en gemedicineerd voeder niet van
toepassing is op bepaalde diergeneesmiddelen, niet zijnde sera, entstoffen of
biologische diagnostica.

Periode 1985-
Grondslag Diergeneesmiddelenwet, art. 28
Product Besluit uitzondering vergunningplicht diergeneesmiddelen (5 september 1986,

Stb. 470)
Opmerking Deze regels worden in overleg met de minister van Sociale Zaken

vastgesteld.

420
Actor (Hoofd)productschap of (hoofd)bedrijfschap
Handeling Het vaststellen van eisen waaraan moet worden voldaan bij het verlenen van

een vergunning voor het bereiden, verpakken, etiketteren en afleveren van
gemedicineerd voeder.

Periode 1985-
Grondslag Diergeneesmiddelenwet, art. 33.2
Product Besluit

421
Actor (Hoofd)productschap of (hoofd)bedrijfschap
Handeling Het verlenen van vergunningen voor bereiden, verpakken, etiketteren en

afleveren van gemedicineerd voeder.
Periode 1985-
Grondslag Diergeneesmiddelenwet, art. 34.1
Product Besluit
Opmerking De vergunningverlening omvat in ieder geval het bijhouden van een register

van vergunningen.

422
Actor Minister van Landbouw in overeenstemming met de

Minister van Volksgezondheid
Handeling Het stellen van regels voor het verrichten van controles door

vergunninghouders.
Periode 1985-
Grondslag Diergeneesmiddelenwet, art. 39
Product Eisen- en controlebesluit vergunningen diergeneesmiddelen (5 juni 1986, Stb.

343)
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Opmerking Het gaat er om de controles die fabrikanten van diergeneesmiddelen
uitvoeren een wettelijke basis te geven, zodat de overheid daar staat op kan
maken. De regels betreffen o.m. de wijze waarop de controles worden
verricht, het vastleggen van de resultaten van de controles in bescheiden en
het beheer van die gegevens, alsmede het nemen en aanhouden van
monsters.

423
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regels voor de administratie van aan te wijzen

diergeneesmiddelen en gemedicineerde voeders door vergunningenhouders,
dierenartsen, apothekers en personen uit door de minister aangewezen
groepen.

Periode 1985-
Grondslag Diergeneesmiddelenwet, art. 40.1
Product Regeling administratievoorschriften ingevolge Diergeneesmiddelenwet (27

april 1987, Stc. 82)
Regeling ter uitvoering van artikel 8 van de Regeling
administratievoorschriften ingevolge Diergeneesmiddelenwet (23 januari
1991, Stc. 26)

424
Actor Minister van Landbouw in overeenstemming met de

Minister van Volksgezondheid en met de
Vakminister

Handeling Het geven van voorschriften voor het bereiden, verpakken, etiketteren,
voorhanden of in voorraad hebben en toepassen van diergeneesmiddelen en
gemedicineerde voeders in een proefstadium.

Periode 1985-
Grondslag Diergeneesmiddelenwet, art. 43.1
Product Besluit
Opmerking Deze regels worden in overleg met de minister van Sociale Zaken

vastgesteld.

425
Actor Minister van Landbouw in overeenstemming met de

Minister van Volksgezondheid en met de
Vakminister

Handeling Het stellen van regels voor het ten laste brengen van de aanvrager van de
kosten van een aanvraag om een vergunning voor proefnemingen.

Periode 1985-
Grondslag Diergeneesmiddelenwet, art. 43.2
Product Besluit
Opmerking Deze regels worden in overleg met de minister van Sociale Zaken

vastgesteld.

426
Actor Minister van Landbouw in overeenstemming met de

Minister van Volksgezondheid en met de
Vakminister

Handeling Het stellen van regels voor:
• de invoer, doorvoer en uitvoer van diergeneesmiddelen, gemedicineerde

voeders en smetstoffen;
• het bereiden, be- of verwerken, verpakken, etiketteren, afleveren;
• toepassen of vervoederen, uit de handel nemen en vernietigen van

diergeneesmiddelen en gemedicineerde voeders;
• het zich ontdoen van lege verpakkingen of resten van diergeneesmiddelen

en gemedicineerde voeders;
• het voorschrijven van diergeneesmiddelen en gemedicineerde voeders, de

inhoud van de recepten, het uitschrijven en afgeven daarvan;



148

• het afleveren en bewaren en omgaan met grondstoffen voor
diergeneesmiddelen.

Periode 1985-
Grondslag Diergeneesmiddelenwet, art. 42.1
Product Regeling administratievoorschriften ingevolge Diergeneesmiddelenwet (27

april 1987, Stc. 82)
Besluit verpakking en etikettering diergeneesmiddelen (27 augustus 1986,
Stb. 511)
Besluit voorschriften voor magistrale bereiding, ambulante handel en
aflevering van diergeneesmiddelen (24 oktober 1989, Stb. 513)

Opmerking Deze regels worden in overleg met de minister van Sociale Zaken
vastgesteld.

427
Actor (Hoofd)productschap of (hoofd)bedrijfschap
Handeling Het vaststellen van regels voor:

• de invoer, doorvoer en uitvoer van gemedicineerde voeders;
• het bereiden, be- of verwerken, verpakken, etiketteren, afleveren;
• toepassen of vervoederen, uit de handel nemen en vernietigen van

gemedicineerde voeders;
• het zich ontdoen van lege verpakkingen of resten van gemedicineerde

voeders.
Periode 1985-
Grondslag Diergeneesmiddelenwet, art. 42.3
Product Besluit
Opmerking Deze regels worden in overleg met de minister van Sociale Zaken

vastgesteld. De handeling van het schap wordt gevorderd door de minister
van Landbouw in overeenstemming met de minister van Volksgezondheid en
met de vakminister.

428
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van nadere regels voor de wijze waarop de controle op de

substanties voor de bereiding van diergeneesmiddelen moet worden verricht
en het resultaat moet worden vastgelegd.

Periode 1986-
Grondslag Eisen- en controlebesluit vergunningen diergeneesmiddelen (5 juni 1986, Stb.

343), art. 10.2
Product Regeling

429
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het toestaan dat controles op de grondstoffen en samenstelling van

diergeneesmiddelen worden verricht door een, door de minister erkend
laboratorium, op verzoek van de aanvrager.

Periode 1986-
Grondslag Eisen- en controlebesluit vergunningen diergeneesmiddelen (5 juni 1986, Stb.

343), art. 12.1
Product Beschikking

430
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het aanwijzen van instellingen die de controles op diergeneesmiddelen,

ingevoerd vanuit derde landen, mogen verrichten en van laboratoria die
controles mogen verrichten.

Periode 1986-
Grondslag Eisen- en controlebesluit vergunningen diergeneesmiddelen (5 juni 1986, Stb.

343), art. 8. 2 en 12.2
Product Beschikking
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431
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van nadere eisen voor de inrichting, het gebruik en de technische

uitrusting van lokalen waar diergeneesmiddelen worden bereid, verpakt,
geëtiketteerd of anderszins voor afleveringen klaar worden gemaakt.

Periode 1986-
Grondslag Eisen- en controlebesluit vergunningen diergeneesmiddelen (5 juni 1986, Stb.

343), art. 14.1 en 14.2
Product Regeling nadere eisen ten aanzien van vergunningen (23 september 1986,

Stc. 187)
Opmerking De regels gelden voor lokalen die zich bevinden in de onmiddellijke nabijheid

van een landbouw, veeteelt of pluimveeteeltbedrijf of voor een onderneming
voor de bereiding of handel in diervoeder, of als deze handelingen worden
verricht in combinatie met een ander bedrijf of beroep door de aanvrager.

432
Actor Minister van landbouw
Handeling Het stellen van nadere regels voor het voorschrijven of afleveren door een

dierenarts van gekanaliseerde diergeneesmiddelen, diergeneesmiddelen
waarvoor een wachttermijn geldt en magistraal bereide diergeneesmiddelen
zonder de verstrekking van de noodzakelijke gegevens.

Periode 1989-
Grondslag Besluit voorschriften voor magistrale bereiding, ambulante handel en

aflevering van diergeneesmiddelen (24 oktober 1989, Stb. 513), art. 9.2
Product Beschikking

18.7 Gebruik van sera en entstoffen

433
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het geven van voorschriften voor het gebruik van sera en entstoffen.
Periode 1945-
Grondslag Veewet, art. 11
Product Bijvoorbeeld:

Besluit uitvoering art. 11 van de Veewet (23 februari 1922, Stb. 79)
Besluit maatregelen in verband met de pseudo-vogelpest (28 juli 1950, Stb. K
321)
Besluit entstoffen voor dieren (12 juni 1963, Stb. 287)
Beschikking van de directeur van de Veterinaire Dienst (1 augustus 1963,
Stc. 149)
Beschikking houdende voorschriften ten aanzien van het inenten van varkens
(13 september 1963, Stc. 178)
Beschikking van de directeur van de Veterinaire Dienst (18 oktober 1966, Stc.
203)

434
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het besluiten in bijzondere gevallen de behandeling met levende entstof van

vogels te laten doen op kosten van het rijk.
Periode 1950-1996
Grondslag Besluit maatregelen in verband met de pseudo-vogelpest (28 juli 1950, Stb. K

321), art. 4
Product Besluit

435
Actor Directeur van de Veterinaire Dienst/RVV
Handeling Het stellen van voorwaarden voor het verlenen door de burgemeester van een

vergunning voor het enten van vee met levende entstoffen.
Periode 1945-1963
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Grondslag KB van 23 februari 1922, art. 1
Product Beschikking, regeling

436
Actor Directeur van de Veterinaire Dienst/RVV
Handeling Het verlenen van een vergunning voor het enten van vee en vogels met

levende entstoffen tegen ziekten waarop art. 11 van de Veewet van
toepassing is.

Periode 1963-1996
Grondslag Besluit entstoffen voor dieren (12 juni 1963, Stb. 287), art. 2
Product Vergunning

437
Actor Directeur van Veterinaire Dienst/RVV
Handeling Het toelaten van een levende entstof voor het inenten van vee en van vogels

tegen pseudo-vogelpest.
Periode 1963-1996
Grondslag Besluit entstoffen voor dieren (12 juni 1963, Stb. 287), art. 2.2 en 4, 3.2 en

art. 6
Product Beschikking van de directeur van de Veeartsenijkundige dienst (1 augustus

1963, Stc. 149, laatste wijziging 15 juli 1991, Stc. 137)

438
Actor Directeur van Veterinaire Dienst/RVV
Handeling Het verlenen van een vergunning voor het enten van varkens met dode of

geïnactiveerde entstoffen tegen mond- en klauwzeer.
Periode 1963-1996
Grondslag Besluit entstoffen voor dieren (12 juni 1963, Stb. 287), art. 3
Product Vergunning, o.a. door middel van beschikkingen:

Beschikking voorschriften ten aanzien van het inenten van varkens (13
september 1963, Stc. 178)
Beschikking vrijwillige inenting varkens tegen mond- en klauwzeer (18
oktober 1966, Stc. 203)

439
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het aanwijzen van gebieden en/of groepen bedrijven en inrichtingen binnen

die gebieden, waarvoor een vergunning voor het inenten van varkens tegen
mond- en klauwzeer kan worden verleend.

Periode 1963-1996
Grondslag Besluit entstoffen voor dieren (12 juni 1963, Stb. 287) art. 3.3
Product Beschikking houdende voorschriften ten aanzien van het inenten van varkens

(13 september 1963, Stc. 178)

440
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het aanwijzen van een panel “gI-Aujeszky” standaardsera.
Periode 1963-1996
Grondslag Besluit entstoffen voor dieren (12 juni 1963, Stb. 287), art. 3a.2
Product Regeling houdende aanwijzing van het panel “gI-Aujeszky” standaardsera. (7

december 1989, Stc. 240)

441
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het aanwijzen van entstoffen tegen de ziekte van Aujeszky, in het bijzonder

bij varkens.
Periode 1963-
Grondslag Besluit entstoffen voor dieren (12 juni 1963, Stb. 287), art. 3a.1

Besluit gebruik sera en entstoffen (8 juli 1994, Stb. 732, in werking 13 april
1996 bij KB van 18 december 1995, Stb. 1996, 217), art. 5
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Besluit gebruik sera en entstoffen (17 december 1997, Stb. 750), art. 5
Product Regeling aanwijzing Aujeszky-vaccins (7 december 1989, Stc. 240)

Regeling aanwijzing panel `gE-Aujeszky’ standaardsera en onderzoek
Aujeszky-entstoffen (12 maart 1996, Stc. 61)

Opmerking Vanaf 1994 is de regelgeving gebaseerd op de Gezondheids- en welzijnswet
voor dieren.

442
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het verlenen van een ontheffing van het verbod tot inenting met levende

entstoffen zonder vergunning van de Directeur van de Veeartsenijkundige
Dienst ten behoeve van proefnemingen van wetenschappelijke aard.

Periode 1963-1996
Grondslag Besluit entstoffen voor dieren (12 juni 1963, Stb. 287), art. 7
Product Beschikking

443
Actor Directeur van Veterinaire Dienst/RVV
Handeling Het in bijzondere gevallen gelijkstellen van entingen verricht buiten de

daarvoor bestemde periode met een enting, verricht binnen de daarvoor
bestemde periode.

Periode 1967-1992
Grondslag Vervoersbeschikking runderen 1968 (27 oktober 1967, Stc. 211; 20 januari

1970, Stc. 22), art. 7
Product Besluit

444
Actor Directeur van Veterinaire Dienst/RVV
Handeling Het in bijzondere gevallen ontheffing verlenen van de verplichting tot enting

van runderen.
Periode 1967-1992
Grondslag Vervoersbeschikking runderen 1968 (27 oktober 1967, Stc. 211; 20 januari

1970, Stc. 22), art. 8
Product Besluit

445
Actor Landbouwschap
Handeling Het aanwijzen van entstoffen ter bestrijding van de ziekte van Johne.
Periode 1985-1988
Grondslag Verordening bestrijding ziekte van Johne 1985, art. 2.1
Product Uitvoeringsbesluit Verordening bestrijding ziekte van Johne 1985 (10 januari

1986, VbBo 3)

446
Actor Landbouwschap
Handeling Het stellen van regels voor het enten van runderen tegen de ziekte van

Johne.
Periode 1985-1996
Grondslag Verordening bestrijding ziekte van Johne 1985, art. 2.2
Product Besluit

447
Actor Directeur van de Veterinaire Dienst/RVV
Handeling Het in bijzondere gevallen verlenen van ontheffing van de verboden in art. 2-

7a van de regeling.
Periode 1987-
Grondslag Entingsregeling runderen mond- en klauwzeer 1987 (27 oktober 1987, Stc.

210, gewijzigd 19 februari 1991, Stc. 36)
Product Besluit
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448
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regels voor het gebruik van sera, entstoffen, antibiotica en

chemotherapeutica.
Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 3 f
Product Besluit gebruik sera en entstoffen (8 juli 1994, Stb. 732, in werking 13 april

1996 bij KB van 18 december 1995, Stb. 1996, 217)
Besluit gebruik sera en entstoffen (17 december 1997, Stb. 750)

Opmerking In het amvb wordt geregeld voor welke categorieën van dieren het amvb
geldig zal zijn.

449
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het regelen van ontheffingen op het verbod tot het (laten) behandelen van

dieren met levende entstoffen, niet-levende entstoffen en sera tegen
verschillende ziekten.

Periode 1994-
Grondslag Besluit gebruik sera en entstoffen (8 juli 1994, Stb. 732, in werking 13 april

1996 bij KB van 18 december 1995, Stb. 1996, 217), art. 2.1 en. 3
Besluit gebruik sera en entstoffen (17 december 1997, Stb. 750), art. 2.1 en
3

Product Regeling entstoffen voor dieren (12 maart 1996, Stc. 61)
Opmerking Een ontheffing geldt niet voor de behandeling tegen dierziekten die door de

minister krachtens art. 15.1 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
worden aangewezen, met een entstof die door de minister is aangewezen. In
de regeling worden de soorten en categorieën van dieren en ziekten
aangewezen waarvoor ontheffing van het verbod wordt verleend. Het betreft
sera tegen mond- en klauwzeer, varkenspest, paardepest, aviaire infuenza,
ziekte van Aujeszky en ziekten volgens EEG richtlijn 92/119/EEG en EEG-
richtlijn 91/67/EEG.
De ziekten volgens EEG richtlijn 92/119/EEG zijn: runderpest, pest bij kleine
herkauwers, visculaire varkensziekte, blue tongue, enzoötische
hemorragische ziekte, schape- en geitepokken, vesiculaire stomatitis,
teschener ziekte, nodulaire dermatose, riftvalleykoorts en ziekten volgens
EG-richtlijn 91/67/EEG: infectueuze zalmanemie, virale hemorragische
septikemie, infectueuze hematopoïetische necrose, bonamia ostreae,
marteilia refringens.

18.8 Verbieden van schadelijke stoffen en voorkomen van residuen

450
Actor Produktschap voor Vee en Vlees en Eierene/voorzitter
Handeling Het aanwijzen van schadelijke stoffen.
Periode 1973-
Grondslag Verordening schadelijke stoffen 1973 en 1990
Product Besluit aanwijzing schadelijke stoffen dieren (mengvoeders) 1974 I
Opmerking Bij het inwerking treden van de Verordening uit 1990 is het besluit niet

ingetrokken.

451
Actor Minister van Landbouw in overeenstemming met de

Minister van Volksgezondheid
Handeling Het bepalen van de hoeveelheid van een of meer diergeneesmiddelen,

bestanddelen daarvan of omzettingsproducten welke in of op voortbrengselen
van dierlijke oorsprong aanwezig mogen zijn.

Periode 1985-
Grondslag Diergeneesmiddelenwet, art. 41.1
Product Residubesluit Diergeneesmiddelen (9 oktober 1988, Stb. 558)
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Opmerking Het gevolg van deze handeling is dat producten van dierlijke oorsprong die
meer dan de vastgestelde hoeveelheid bevatten, als schadelijk voor de
gezondheid van de mens worden beschouwd en vernietigd kunnen worden.
Het gaat hier om het bepalen van onaanvaardbare hoeveelheden residu.

452
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het aanwijzen van substanties die een veehouder niet voorhanden of in

voorraad mag hebben.
Periode 1985-
Grondslag Diergeneesmiddelenwet, art. 44
Product Regeling verboden substanties voor houder van dieren (23 april 1987, Stc. 80)
Opmerking Het gaat hier om substanties die niet voor registratie volgens art. 5 in

aanmerking komen en die kunnen worden gebruikt voor de bereiding van
diergeneesmiddelen.

453
Actor Minister van Landbouw in overeenstemming met de

Minister van Volksgezondheid
Handeling Het verlenen van vrijstelling of ontheffing van deze wet, voor zover het belang

van de gezondheid van mens en dier zich daar niet tegen verzet.
Periode 1985-
Grondslag Diergeneesmiddelenwet, art. 45.1
Product Bijvoorbeeld:

Vrijstellingsregeling artikel 2 Diergeneesmiddelenwet (8 april 1986, Stc. 70)
Vrijstellingsregeling partijkeuring (17 april 1986, Stc. 78)
Vrijstellingsregeling gemedicineerd voeder (1 mei 1986, Stc. 86)
Vrijstellingsregeling ten behoeve van bereiders van gemedicineerd voeder (27
april 1987, Stc. 82)
Vrijstellingsregeling voor additieven van verplichting van artikel 8 van het
Eisen- en controlebesluit vergunningen diergeneesmiddelen (13 juli 1987, Stc.
134)
Vrijstellingsregeling ten behoeve van dierproeven (6 oktober 1987, Stc. 196)
Vrijstelling vergunningplicht dierenartsen bij gemedicineerd voeder (27
oktober 1987, Stc. 210)
Vrijstellingsregeling diergeneesmiddelen voor EEG dierenartsen (28 juli 1992,
Stc. 148)

454
Actor Minister van Landbouw in overeenstemming met de

Minister van Volksgezondheid
Handeling Het stellen van regels voor de uitvoering van de Europese verplichtingen

inzake diergeneesmiddelen en gemedicineerde voeders, waarbij kan worden
afgeweken van de bepalingen van de Diergeneesmiddelenwet.

Periode 1985-
Grondslag Diergeneesmiddelenwet, art. 49
Product Besluit uitzondering registratieregime diergeneesmiddelen (24 maart 1986,

Stc. 228)
Residubesluit Diergeneesmiddelen (9 oktober 1989, Stb. 588)
Regelen betreffende de monsterneming bij vee (28 juni 1988, Stb. 369)
Regeling richtsnoeren voor de beoordeling van de A, D en K
toevoegingsmiddelen, tevens diergeneesmiddelen (4 december 1989, Stc.
238)

455
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het aanwijzen van instellingen voor onderzoek van monsters van

diergeneesmiddelen of gemedicineerd voeder in het kader van het toezicht op
de naleving van de wet.

Periode 1985-
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Grondslag Diergeneesmiddelenwet, art. 57.1
Product Beschikking voor monsteronderzoek aangewezen instellingen (24 april 1987,

Stc. 79)

456
Actor Produktschap voor Vee en Vlees en Eieren
Handeling Het stellen van regels voor de monsterneming.
Periode 1987-
Grondslag Verordening toediening van stoffen met hormonale werking 1987, art. 5.2;

Verordening schadelijke stoffen dieren 1990, 5.2
Product Uitvoeringsbesluit van de voorzitter van het Produktschap voor Vee en Vlees

(monsterneming) (18 april 1988, PBO 23)

457
Actor Minister van Landbouw in overeenstemming met de

Minister van Volksgezondheid
Handeling Het vaststellen van de voor de volksgezondheid aanvaardbare hoeveelheden

diergeneesmiddelen, bestanddelen daarvan of omzettingsproducten die
mogen voorkomen op of in door de minister aan te wijzen voortbrengselen
van dierlijke oorsprong.

Periode 1988-
Grondslag Residubesluit Diergeneesmiddelen (9 oktober 1989, Stb. 588), art. 1.1
Product Regeling
Opmerking Deze handeling betreft de aanvaardbare hoeveelheden van residuen.

458
Actor Minister van Landbouw in overeenstemming met de

Minister van Volksgezondheid
Handeling Het aanwijzen van methoden van onderzoek ter bepaling van de

hoeveelheden diergeneesmiddelen, bestanddelen daarvan of
omzettingsproducten die in voortbrengselen van dierlijke oorsprong mogen
voorkomen.

Periode 1988-
Grondslag Residubesluit Diergeneesmiddelen (9 oktober 1989, Stb. 588), art. 2.1
Product Beschikking

459
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van nadere regels voor de verpakking en etikettering van voor

uitvoer bestemde diergeneesmiddelen.
Periode 1988-
Grondslag Residubesluit Diergeneesmiddelen (9 oktober 1989, Stb. 588), art. 12.3
Product Beschikking

460
Actor Produktschap voor Vee en Vlees en Eieren /voorzitter
Handeling Het verlenen van ontheffing van het bepaalde in de verordening.
Periode 1990-
Grondslag Verordening schadelijke stoffen dieren 1990, art. 8
Product Uitvoeringsbesluit van de voorzitter van het Produktschap voor Vee en Vlees

(merking) 18 januari 1991, PBO 5
Uitvoeringsbesluit van de voorzitter van het Produktschap voor Vee en Vlees
(Ontheffingsbesluit Verordening schadelijke stoffen dieren 1990) 18 januari
1991 PBO 9

461
Actor Produktschap voor Vee en Vlees en Eieren
Handeling Het stellen van regels voor de samenstelling van de Adviescommissie

schadelijke stoffen.
Periode [1990]-
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Grondslag Verordening schadelijke stoffen dieren 1990
Product Uitvoeringsbesluit van de voorzitter van het Produktschap voor Vee en Vlees

(merking)
Uitvoeringsbesluit van de voorzitter van het Produktschap voor Vee en Vlees
(dioxinebesluit) 18 januari 1991, PBO 5

462
Actor Produktschap voor Vee en Vlees en Eieren/ voorzitter
Handeling Het geven van nadere voorschriften betreffende de onderwerpen in de

verordening.
Periode 1990-
Grondslag Verordening schadelijke stoffen dieren 1990, art. 8
Product Uitvoeringsbesluit van de voorzitter van het Produktschap voor Vee en Vlees

(merking),

463
Actor Produktschap voor Vee, Vlees en Eieren/voorzitter
Handeling Het aanwijzen van methoden voor de vaststelling van de aanwezigheid van

chlooramphenicol, of omzettingsproducten, in geslacht pluimvee,
pluimveeproducten, eieren, of eiproducten, alsmede het stellen van regels
betreffende de monsterneming.

Periode 1991-
Grondslag Verordening verbod toediening chlooramphenicol van het Produktschap voor

Pluimvee en Eieren (4 februari 1991, PBO 11), art. 4
Product Besluit

464
Actor Produktschap voor Vee en Vlees en Eieren/voorzitter
Handeling Het stellen van regels voor de monsterneming ten behoeve van onderzoek

naar de aanwezigheid van stoffen met sympathico mimetische werking.
Periode 1991-
Grondslag Verordening stoffen met sympathico mimetische werking 1991 van het

Produktschap voor Vee en Vlees
Product Besluit

465
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het bepalen dat dieren waarin schadelijke stoffen aanwezig zijn het bedrijf

waar zij worden gehouden niet mogen verlaten dan met toestemming van
een door de minister aangewezen ambtenaar.

Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 98.1
Product Besluit

466
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het aanwijzen van schadelijke stoffen, die niet door dieren mogen worden

opgenomen, in overeenstemming met de minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur.

Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 98.2
Product Besluit

467
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het bepalen dat dieren die schadelijke stoffen hebben opgenomen gemerkt

worden.
Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 98.3
Product Besluit
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468
Vervallen

19. Welzijn van dieren
Op dit gebied waren en zijn een aantal wetten van belang: de Wet op de dierenbescherming, de Wet
dierenvervoer en de Wet minimumnormen voor het houden van legkippen. Deze wetten zijn of worden
vervangen door de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren.

19.1 Vaststellen van het beleid betreffende het welzijn van dieren
469
Actor Minister van Landbouw

Minister van Volksgezondheid
Handeling Het voorbereiden, (mede) vaststellen, coördineren en evalueren van het

beleid betreffende het welzijn van dieren.
Periode 1945-
Product Beleidsnota’s en -notities, rapporten, adviezen, evaluaties, bijvoorbeeld:

Project Welzijnsmaatregelen. Dierenwelzijn: van wet naar werkelijkheid, juni
1995

19.2 Bedrijfsmatig houden van dieren (o.a. voor de verkoop, verloting of
verhuur)

470
Actor Minister van Landbouw (en taakvoorgangers: minister van Ok&W en CRM)
Handeling Het stellen van regels betreffende het houden van een waak-of heemhond.
Periode 1961-
Grondslag Wet op de dierenbescherming, art. 1
Product Besluit inzake het houden van een waak- of heemhond (19 december 1962,

Stb. 582)

471
Actor Minister van Landbouw (en taakvoorgangers: minister van CRM)
Handeling Het stellen van regels voor het houden van een bedrijf voor het kopen,

verkopen, voorradig houden, in bewaring nemen, africhten of doden van
honden en katten.

Periode 1964-
Grondslag Wet op de dierenbescherming, art. 2
Product Honden- en kattenbesluit 1964 en 1981

472
Actor Minister van Landbouw (en taakvoorgangers: minister van OK&W en CRM)
Handeling Het aanwijzen van dieren waarvoor het verboden is een inrichting te houden

waar zij worden tentoongesteld en vertoond, afgericht of voor de verkoop
voorradig worden gehouden.

Periode 1961-
Grondslag Wet op de dierenbescherming, art. 3.1
Product Besluit houdende vaststelling inwerkingtreding van art. 3 van de Wet op de

dierenbescherming (24 mei 1972, Stb. 310)
Besluit op de Uitheemse dieren (24 mei 1972, Stb. 311)

473
Actor Minister van Landbouw (en taakvoorgangers: ministers van OK&W en CRM)
Handeling Het verlenen van ontheffing van het verbod op het houden van inrichtingen

voor het tentoonstellen, vertonen of voor verkoop voorradig houden van
bepaalde diersoorten, voor groepen inrichtingen en soorten dieren.
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Periode 1961-
Grondslag Wet op de dierenbescherming, art. 3.2
Product Besluit houdende vaststelling inwerkingtreding van art. 3 van de Wet op de

dierenbescherming (24 mei 1972, Stb. 310)
Besluit op de Uitheemse dieren (24 mei 1972, Stb. 311)

474
Actor Minister van Landbouw (en taakvoorganger: minister van CRM)
Handeling Het vaststellen van een model voor het registreren door de houder van een

bedrijf van gegevens betreffende honden en katten.
Periode 1964-
Grondslag Honden- en kattenbesluit 1964, art. 2a en 1981, art. 3a
Product Besluit

475
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het aanwijzen van instellingen die een dierenpaspoort mogen afgeven.
Periode 1981-
Grondslag Honden- en kattenbesluit 1981, art. 4.1
Product Besluit

476
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het vaststellen van een model voor een dierenpaspoort.
Periode 1981-
Grondslag Honden- en kattenbesluit 1981, art. 4.1
Product Besluit (Stc. 1982, 12)

477
Actor Directeur van de Veterinaire Dienst/RVV
Handeling Het bepalen van een vaccin tegen de hondenziekte en een vaccin tegen de

kattenziekte.
Periode 1981-
Grondslag Honden- en kattenbesluit 1981, art. 4.1
Product Regeling houdende aanwijzing vaccins honde- en katteziekte (23 november

1984, Stc. 233)

478
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het aanwijzen van instellingen die een bewijs van vakbekwaamheid mogen

afgeven nodig voor een vergunning voor het voor verkoop voorradig hebben
of in bewaring nemen van honden en katten.

Periode 1981-
Grondslag Honden- en kattenbesluit 1981, art. 10
Product Beschikking

479
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van nadere regels betreffende voorschriften voor

vergunninghouders voor het voor verkoop voorradig hebben of het in
bewaring nemen van honden en katten.

Periode 1981-
Grondslag Honden- en kattenbesluit 1981, art. 6.2
Product Regeling

480
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het aanwijzen van soorten of categorieën dieren die mogen worden gehouden

voor productie, mogen worden aangebonden en/of in opstallen, kooien of
hokken mogen worden gehouden.
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Periode 1994-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 34
Product Besluit aanwijzing voor productie te houden dieren (10 december 1997, Stb.

51)

481
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regels voor de wijze waarop dieren mogen worden

gehouden.
Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 35
Product Kalverenbesluit (7 juli 1994, Stb. 576), art. 2.1 en 3.2,

Varkensbesluit (7 juli 1994, Stb. 577), art. 2.1 en 3 en hoofdstuk II, onder IV
van de bijlage EG-richtlijn nr. 91/630/EEG.

Opmerking In het amvb wordt geregeld voor welke soorten of categorieën deze
maatregelen gelden. De maatregelen zullen betrekking hebben op:
• het vastleggen of aangebonden houden van dieren;
• het gescheiden houden van dieren van verschillende leeftijd, geslacht, of

soort;
• de ruimte waarover de dieren moeten kunnen beschikken.
In de besluiten worden de EEG richtlijnen 91/629/EEG (voor kalveren) en,
91/630/EEG (varkens) geïmplementeerd. Deze richtlijnen geven
minimumnormen voor het houden van, de huisvesting en verzorging ter
bescherming van dieren.

482
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regels voor de verzorging, voedering, drenking, behandeling

en het africhten van dieren.
Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 38
Product Kalverenbesluit (7 juli 1994, Stb. 576), art. 2.3

Varkensbesluit (7 juli 1994, Stb. 577), art. 12 en 13
Besluit doden van dieren (16 mei 1997, Stb. 235)

Opmerking In het amvb wordt geregeld voor welke categorieën van houders van dieren
en voor welke soorten of categorieën van dieren het amvb geldig zal zijn.

483
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regels voor het bedrijfsmatig verkopen, in voorraad hebben

voor verkoop, voor verkoop aanbieden, verhuren en afleveren van dieren.
Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 56
Product Amvb
Opmerking In het amvb wordt geregeld voor welke categorieën van dieren het amvb

geldig zal zijn.

484
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regels voor het houden van keuringen, markten, verkopingen,

tentoonstellingen en andere gelegenheden of inrichtingen waar dieren
worden gehouden of getoond wegens recreatieve, sportieve of
opvoedkundige doeleinden, dan wel waar dieren al dan niet tijdelijk in
bewaring worden gegeven.

Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 65
Product Amvb

485
Actor Minister van Landbouw
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Handeling Het vaststellen van een leeftijd waarop dieren van het ouderdier gescheiden
mogen worden.

Periode 1994-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 39
Product Varkensbesluit (7 juli 1994, Stb. 577), art. 16

Besluit scheiden van dieren (25 januari 1996, Stb. 137)
Opmerking In het amvb wordt geregeld voor welke soorten of categorieën van dieren het

amvb geldig zal zijn.
Het Varkensbesluit (7 juli 1994) regelt de uitvoering van de richtlijn
91/630/EEG, waarin minimumnormen worden gegeven voor het houden, de
verzorging en de huisvesting van varkens.

19.3 Dierenvervoer

Aan het dierenvervoer werd door middel van de Wet dierenvervoer regels gesteld ten behoeve van
het welzijn van de dieren tijdens het vervoer. Deze wet werd later vervangen door de Gezondheids-
en welzijnswet voor dieren.

486
Actor Produktschappen en bedrijfschappen (Vee en Vlees en Eieren; Handel in

Vee; Pluimveehandel en Industrie)
Handeling Het adviseren van de minister over de uitvoering van de Wet dierenvervoer.
Periode 1977-1992.
Grondslag Wet dierenvervoer, art. 10
Product Advies

487
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het aanwijzen van het soort vervoer dat onder de werking van de wet zal

vallen.
Periode 1977-1992
Grondslag Wet dierenvervoer, art. 1.2
Product Besluit dierenvervoer 1980 (8 april 1980, Stb. 228, gewijzigd 17 mei 1983,

Stb. 273)

488
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regels voor de vervoermiddelen, verpakkingen, het vervoer en

de berging van dieren, de begeleiding en verzorging tijdens het vervoer.
Periode 1977-1992
Grondslag Wet dierenvervoer, art. 2
Product Regeling

489
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het verlenen van ontheffing of vrijstellingen van de geboden ten aanzien van

het dierenvervoer in de wet of daarop gebaseerde besluiten voor bijzondere
gevallen of groepen van gevallen.

Periode 1977-1992
Grondslag Wet dierenvervoer, art. 2
Product Regeling wegvervoer vee en pluimvee 1980

Beschikking vrijstelling landbouwvoertuigen 1980 (2 juli 1980, Stc. 313)
Regeling luchtvervoer dieren (15 december 1989, Stc. 249)

490
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regels voor het vervoer naar het buitenland van aangewezen

soorten, groepen of categorieën dieren waarvan het verboden is ze in te laden
en/of naar het buitenland te vervoeren, zonder dat de dieren door de
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inspecteur geschikt zijn bevonden.
Periode 1977-1992
Grondslag Wet dierenvervoer, art. 3.1 en 3.3

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 58.1 en 58.4
Product Besluit dierenvervoer, hoofdstuk 1

Besluit dierenvervoer 1994 (28 oktober 1994, Stb. 806), art. 2
Regeling dierenvervoer (13 juli 1995, Stc. 141)
Regeling vaststelling bescheiden dierenvervoer (13 juli 1995, Stc. 141)

Opmerking In het amvb wordt geregeld voor welke categorieën van dieren het amvb
geldig zal zijn.
De dieren moeten voorzien zijn van een certificaat van een door de minister
aangewezen ambtenaar met verklaring van geschiktheid voor het vervoer.
Het Besluit dierenvervoer 1994 (28 oktober 1994, Stb. 806), art. 2 regelt dat
als soorten en categorieën van dieren worden aangewezen die soorten of
categorieën van dieren waarvoor een bewijsstuk is vereist zoals is bedoeld in
art. 77 en art. 78 van de wet.

491
Actor Door de minister aangewezen ambtenaar
Handeling Het afgeven en intrekken van een bewijsstuk (certificaat) met verklaring van

geschiktheid voor vervoer van dieren.
Periode 1977-
Grondslag Wet dierenvervoer, art. 3

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 59.1
Product Certificaat

492
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regels aangewezen soorten en/of groepen dieren, waarbij kan

worden afgeweken van het bepaalde in art. 3.1 van de wet.
Periode 1977-1992
Grondslag Wet dierenvervoer, art. 3.2
Product Regeling

493
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het verlenen van ontheffing of vrijstelling van het verbod op naar het

buitenland vervoeren van dieren, en/of inladen voor dat vervoer in bijzondere
gevallen.

Periode 1977-1992
Grondslag Wet dierenvervoer, art. 3.4
Product Beschikking

494
Actor Inspecteur-districthoofd van de Veterinaire Dienst
Handeling Het bevelen van maatregelen voor het verschaffen van voer, drinken,

diergeneeskundige verzorging en rust.
Periode 1977-1992
Grondslag Wet dierenvervoer, art. 9
Product Schriftelijke verklaring

495
Actor Directeur van Veterinaire Dienst/RVV
Handeling Het vaststellen van de plaats waarop de dierenvervoerplaat op een voertuig

moet worden bevestigd.
Periode 1980-1992
Grondslag Regeling wegvervoer vee en pluimvee 1980, art. 3
Product Beschikking aanbrenging dierenvervoerplaat (25 september 1980, Stc. 189)

496



161

Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van eisen aan voertuigen voor het vervoer van vee over de weg

en voor het bewijsstuk dat een vervoermiddel voldoet aan de gestelde eisen.
Periode 1980-1992
Grondslag Besluit dierenvervoer 1980, art. 4 en art. 21

Besluit dierenvervoer 1994, art. 9
Product Regeling wegvervoer vee en pluimvee 1980

Regeling luchtvervoer dieren (15 december 1989, Stc. 249)
Regeling dierenvervoer (13 juli 1993, Stc. 141), hoofdstuk 3

Opmerking Hieronder wordt ook het vaststellen van het model van het bewijsstuk
begrepen.

497
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het vaststellen van de middelen voor gebruik bij het in- en uitladen van vee.
Periode 1980-1992
Grondslag Besluit dierenvervoer 1980, art. 7
Product Regeling wegvervoer vee en pluimvee 1980

Regeling luchtvervoer dieren (15 december 1989, Stc. 249)

498
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het toelaten van een instrument waarmee dieren aan boord van een schip of

aan boord van een vliegtuig gedood kunnen worden.
Periode 1980-1992
Grondslag Besluit dierenvervoer 1980, art. 28 en art. 34
Product Regeling luchtvervoer dieren (15 december 1989, Stc. 249)

499
Actor Minister van Landbouw al dan niet in overeenstemming met de

Minister van Verkeer of de
Minister van CRM

Handeling Het stellen van nadere regels betreffende het vervoer van dieren.
Periode 1980-1992
Grondslag Besluit dierenvervoer 1980, art. 42
Product Regeling wegvervoer vee en pluimvee 1980

Regeling luchtvervoer dieren (15 december 1989, Stc. 249)

500
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het vaststellen van de modellen van een certificaat, identificatiemerken en

bewijsstukken.
Periode 1980-1992
Grondslag Besluit dierenvervoer 1980, art. 3.

Besluit dierenvervoer 1994, art. 3.1
Product Bijvoorbeeld:

Regeling wegvervoer vee en pluimvee 1980
Beschikking aanwijzing welzijnscertificaat 1982 en 1983
Regeling vaststelling bescheiden dierenvervoer (13 juli 1995, Stc. 141)

Opmerking In de Beschikking aanwijzing welzijnscertificaat is de Richtlijn van de Raad tot
vaststelling van bepaalde maatregelen voor de tenuitvoerlegging van de
richtlijn inzake de bescherming van dieren tijdens internationaal vervoer (12
mei 1981, 81/389/EEG, Pb L 150/1) geïmplementeerd.
Voor afgifte van het certificaat, dient de ambtenaar de dieren te onderzoeken.
In de wet staan een aantal redenen om het certificaat niet af te geven.

501
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regels voor het vervoer van dieren.
Periode 1992-
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Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 60.1
Product Besluit dierenvervoer 1994 (28 oktober 1994, Stb. 806), art. 4, art. 5-9 en art.

16.
Opmerking In het amvb wordt geregeld voor welke categorieën van dieren het amvb

geldig zal zijn.
Er kunnen regels worden gesteld voor:
• de vervoermiddelen, hun uitrusting en inrichting;
• kooien, kisten, kratten en dozen die voor het vervoer worden gebruikt;
• de beladingsdichtheid;
• het in- en uitladen van dieren;
• de duur en afstand van het vervoer.
Besluit dierenvervoer 1994 (28 oktober 1994, Stb. 806), art. 4.1 wijst als
soorten en categorieën van dieren aan vee en pluimvee, als huisdier
gehouden honden en katten, vogels en konijnen, overige zoogdieren en
vogels, overige gewervelde en koudbloedige dieren.
Het Besluit dierenvervoer 1994 (28 oktober 1994, Stb. 806) dient ter
uitvoering van de EG-richtlijn 91/628/EEG.
Bij deze handeling gaat het niet alleen om vervoer van dieren naar het
buitenland.

502
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regels voor de afgifte van identificatiekenmerken en

bewijsstukken.
Periode 1994-
Grondslag Besluit dierenvervoer 1994 (28 oktober 1994, Stb. 806), art. 3.2
Product Regeling

503
Actor Minister van Landbouw, in overeenstemming met de

Minister van Verkeer en Waterstaat
Handeling Het stellen van eisen aan een aanhangwagen met tractor.
Periode 1994-
Grondslag Besluit dierenvervoer 1994 (28 oktober 1994, Stb. 806), art. 4.3 b
Product Regeling dierenvervoer (13 juli 1996, Stc. 141)

504
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het vaststellen van een model-reisschema voor vervoer van dieren

gedurende een reis van langer dan 24 uur.
Periode 1994-
Grondslag Besluit dierenvervoer 1994 (28 oktober 1994, Stb. 806), art. 6.1 c
Product Regeling vaststelling bescheiden dierenvervoer (13 juli 1995, Stc. 141)

505
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het aanwijzen van opleidingen ter verkrijging van de kennis en bekwaamheid

om de dieren tijdens het vervoer de nodige verzorging te kunnen geven.
Periode 1994
Grondslag Besluit dierenvervoer 1994 (28 oktober 1994, Stb. 806), art. 6.6
Product Regeling

506
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van nadere regels voor de vervoermiddelen, de

beladingsdichtheid, de duur en de afstand van het vervoer, de
omstandigheden en de wijze waarop het voervoer moet plaatsvinden ten
aanzien van het vervoer volgens het bepaalde in de bijlage bij richtlijn
91/628/EEG.

Periode 1994-
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Grondslag Besluit dierenvervoer 1994 (28 oktober 1994, Stb. 806), art. 7.5
Product Regeling dierenvervoer (13 juli 1995, Stc. 141), hoofdstuk 3

507
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van nadere regels betreffende de voorwaarden voor erkenning van

in Nederland gevestigde vervoersondernemingen, geldig voor het vervoer van
dieren.

Periode 1994-
Grondslag Besluit dierenvervoer 1994, art. 8.5
Product Regelingen

508
Actor Door de minister aangewezen ambtenaar
Handeling Het nemen van maatregelen op kosten van de vervoerder wanneer deze in

strijd met de het besluit heeft gehandeld.
Periode 1994-
Grondslag Besluit dierenvervoer 1994, art. 16
Product Brief, beschikking, factuur
Opmerking De maatregelen kunnen worden genomen als het welzijn van de dieren dit

noodzakelijk maakt. De maatregelen zijn:
• het stopzetten van de reis,
• het terugzenden van de dieren,
• het onderbrengen van de dieren,
• het slachten van de dieren.

509
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het bijhouden van:

a. een register van eigenaren en houders van vervoermiddelen waarvoor en
bewijsstuk volgens art. 9 van het besluit is afgegeven,

b. een register van natuurlijke of rechtspersonen die dieren vervoeren met
winstoogmerk, vanaf 1996 vervoersondernemingen.

Periode 1994-
Grondslag Besluit dierenvervoer 1994 (28 oktober 1994, Stb. 806), art. 18.1
Product Registers

510
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regels voor het bijhouden van de registers zoals beschreven

in art. 18.1 van dit besluit.
Periode 1994-
Grondslag Besluit dierenvervoer 1994 (28 oktober 1994, Stb. 806), art. 18.3
Product Regeling dierenvervoer (13 juli 1995, Stc. 141)

19.4 Huisvesting en verzorging

511
Actor Landbouwschap
Handeling Het adviseren van de minister over een besluit betreffende het houden van

mestkalveren.
Periode 1960-1996
Grondslag Wet op de dierenbescherming, art. 1
Product Advies

512
Actor Minister van Landbouw (en taakvoorgangers: minister van CRM en OK&W)
Handeling Het stellen van regels betreffende het houden van mestkalveren.
Periode 1961-
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Grondslag Wet op de dierenbescherming, art. 1
Product Besluit inzake het houden van mestkalveren (8 december 1961, Stb. 296)

513
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regels voor de wijze waarop kan worden aangetoond dat een

kooi voor het houden van legkippen in gebruik op 1 januari 1985 nog geen 10
jaar oud is.

Periode 1984-1992
Grondslag Wet houdende vaststelling van minimumeisen voor het houden van legkippen,

art. 2
Product Regeling tot uitvoering van art. 2, vierde lid van de Wet houdende vaststelling

van minimumeisen voor het houden van legkippen (28 augustus 1984, Stc.
169)

Opmerking De wet is nooit tot uitvoering gebracht.

514
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het geven van voorschriften voor het houden van legkippen vanaf 1 januari

1994.
Periode 1984-1992
Grondslag Wet houdende vaststelling van minimumeisen voor het houden van legkippen,

art. 3
Product Regeling
Opmerking De voorschriften betreffende de huisvesting van de legkippen.

515
Actor Minister van landbouw
Handeling Het vaststellen van eisen waaraan een kooi in gebruik op 1 januari 1985 moet

voldoen.
Periode 1984-1992
Grondslag Wet houdende vaststelling van minimumeisen voor het houden van legkippen,

art. 4
Product Regeling
Opmerking De kooi mag niet ouder zijn dan 10 jaar.

516
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het vaststellen van de minimale omvang van de oppervlakte voor kooien voor

legkippen in gebruik op 1 januari 1994 en niet ouder dan 10 jaar.
Periode 1984-1992
Grondslag Wet houdende vaststelling van minimumeisen voor het houden van legkippen,

art. 4
Product Besluit legbatterijen (22 juli 1988, Stc. 418)

517
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regels voor de wijze waarop kan worden aangetoond dat een

kooi per 1 januari 1994 niet ouder is dan 10 jaar.
Periode 1984-1994
Grondslag Wet houdende vaststelling van minimumeisen voor het houden van legkippen,

art. 4
Product Regeling

518
Actor Directeur Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie in de provincie
Handeling Het besluiten betreffende de toegestane duur van het gebruik van kooien die

niet ouder zijn dan 10 jaar.
Periode 1984-1992
Grondslag Regeling tot uitvoering van art. 2, vierde lid van de Wet houdende vaststelling
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van minimumeisen voor het houden van legkippen, art. 4
Product Beschikking

519
Actor Minister van landbouw
Handeling Het toestaan van een steilere helling voor bodems van ander materiaal dan

rechthoekig draadgaas voor kooien van legkippen.
Periode 1982-1992
Grondslag Besluit legbatterijen, art. 2.3
Product Beschikking

520
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het vaststellen van voorschriften die bij het houden van legkippen in acht

moeten worden genomen.
Periode 1984-1992
Grondslag Besluit legbatterijen, art. 2.4
Product Beschikking legbatterijen (30 november 1988, Stc. 233)

521
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het vaststellen van regels voor de wijze waarop kan worden aangetoond dat

een kooi voor de inwerkingtreding van het besluit legbatterijen in gebruik is
genomen.

Periode 1984-1992
Grondslag Besluit legbatterijen, art. 2.6
Product Besluit registratie legbatterijen (30 november 1988, Stc. 233)

522
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regels voor de huisvesting van dieren.
Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 45.1
Product Kalverenbesluit (7 juli 1994, Stb. 576), art. 2.2, art. 3.1 en 4-10 en

Varkensbesluit (7 juli 1994, Stb. 577), art. 2.2, 4-11.
Opmerking In het amvb wordt geregeld voor welke soorten of categorieën van dieren het

amvb geldig is.
De regels betreffen:
• de afmetingen, uitvoering en vormgeving van kooien, hokken en stallen;
• de aard van de wanden en het vloer- en grondoppervlak van kooien,

hokken en stallen;
• de inrichting van kooien, hokken en stallen, met name wat betreft de

voeder en drinkwatervoorzieningen en de voorzieningen om het voor de
dieren mogelijk te maken soorteigen gedrag te ontplooien;

• de verlichting, luchtverversing en verwarming van kooien, hokken en
stallen;

• de aanwezigheid en aard van de afrastering;
• de voorzieningen binnen huisvestingssystemen.
De besluiten dienen tevens voor de uitvoering van de richtlijn nr. 91/629/EEG
(kalveren) en EG-richtlijn nr., 91/630/EEG (varkens), waarin minimumnormen
worden gegeven voor het houden, de verzorging en de huisvesting van de
dieren.

523
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het toestaan van het voor verkoop in voorraad hebben, verkopen en

afleveren van huisvestingssystemen, onderdelen daarvan en voorzieningen
voor huisvestingssystemen.

Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 45.3
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Product Amvb
Opmerking In het amvb worden de eisen gesteld waaraan de huisvestingssystemen

moeten voldoen.

524
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regels voor de huisvesting van dieren wanneer een

onmiddellijke voorziening in het belang van het welzijn van de dieren is
vereist.

Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 45.4
Product Regeling

525
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het beslissen over de toelating van een seriematig vervaardigd huisvesting

en over de intrekking van een toelating.
Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 46.2, 47.2
Product Beschikking

526
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regelen voor de toelating van een seriematig vervaardigd

huisvesting.
Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 47.5, art. 48
Product Amvb
Opmerking Onder deze handeling wordt ook begrepen:

Het stellen van regels voor de wijze waarop aangetoond dient te worden dat
huisvestingssystemen voor de inwerkingtreding van art. 46.1 voorhanden
zijn, voor verkoop in voorraad zijn gehouden, zijn afgeleverd, dan wel in
gebruik zijn en in aanmerking komen voor een door de minister vastgelegde
termijn van toelating.

527
Actor Commissie toelating huisvestingssystemen landbouwhuisdieren
Handeling Het adviseren van de minister van Landbouw over de toelating van

huisvestingssystemen en de intrekking daarvan.
Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 50.1
Product Advies

528
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het regelen van de samenstelling en werkwijze van de commissie toelating

huisvestingssystemen landbouwhuisdieren.
Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 50.2
Product Amvb
Opmerking De regelen hebben betrekking op de zittingsduur, de schorsing en ontslag

van de leden van de commissie.

529
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regels betreffende het voorhanden hebben, voor verkoop in

voorraad hebben, verkopen, afleveren en in gebruik hebben van
huisvestingssystemen in een proefstadium.

Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 52.1
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Product Amvb

530
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het bepalen dat art. 46 tot en met art. 53 van de wet ook van toepassing zijn

op seriematig vervaardigde onderdelen of voorzieningen binnen
huisvestingssystemen.

Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 54
Product Amvb
Opmerking Bij voorzieningen kan men denken aan apparaten die binnen

huisvestingssystemen worden gebruikt.

531
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regels waaraan percelen, grond, gebouwen en gedeelten

daarvan moeten voldoen om beschouwd te worden als vestiging voor het
houden van varkens.

Periode 1998-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 1.4, wijziging bij Wet

Herstructurering varkenshouderij (9 april 1998, Stb. 236), art. 37
Product Regeling

19.5 Doden en slachten van dieren

532
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van nadere regels betreffende het vangen en doden van zonder

toezicht loslopende honden en katten.
Periode 1961-
Grondslag Wet op de dierenbescherming, art. 4
Product Regeling

533
Actor Directeur van Veterinaire Dienst/RVV
Handeling Het verlenen van een ontheffing op de voorschriften voor verdoving van de

dieren ten behoeve van het ritueel slachten.
Periode 1945-
Grondslag Regeling keuring en handelsverkeer pluimveevlees 1992, art. 41.2
Product Besluit

534
Actor Directeur van de RVV
Handeling Het verlenen van toestemming voor het in afwijking van de regels in de EG-

richtlijn 71/118/EEG slachten van pluimvee.
Periode 1992-
Grondslag Regeling keuring en handelsverkeer pluimveevlees 1992, art. 5.2
Product Besluit

535
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het bepalen dat deze wet geheel of gedeeltelijk van toepassing is op

handelingen met embryo’s die zich buiten de baarmoeder van het dier
bevinden.

Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 1.2
Product Embryobesluit (27 januari 1994, Stb. 162)

Besluit doden van dieren (16 mei 1997, Stb. 235)
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536
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het aanwijzen van gevallen waarbij het doden van dieren is toegestaan.
Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 43
Product Amvb

537
Actor Minister van Landbouw.
Handeling Het stellen van regels voor het doden van dieren.
Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 44.1
Product Besluit doden van dieren (16 mei 1997, Stb. 235)

Regeling doden van dieren (11 juli 1997, Stc. 132)
Opmerking In het amvb wordt geregeld voor welke soorten of categorieën van dieren het

amvb geldig is.
De regels betreffen:
• de wijze waarop, de situaties waarin en de personen door wie de dieren

mogen worden gedood;
• de bedwelming van de slachtdieren;
• de bedrijfsuitrusting en installatie in slachterijen.

538
Actor Minister van Landbouw, in overeenstemming met de

Minister van Volksgezondheid
Handeling Het aanwijzen van inrichtingen waarin het slachten van dieren zonder

bedwelming volgens de Israëlitische of Islamitische ritus mag gebeuren en
het aantal dieren per tijdvak dat geslacht mag worden.

Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 44.4
Product Aanwijzing, regeling

539
Actor Minister van Landbouw en

Minister van Volksgezondheid
Handeling Het stellen van regels voor het slachten volgens de Israëlitische en

Islamitische ritus.
Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 44.9
Product Besluit ritueel slachten (6 november 1996, Stc. 573)

540
Actor Keuringsdierenarts of keurmeester
Handeling Het geven van aanwijzingen betreffende het onbedwelmd slachten van dieren.
Periode 1996-
Grondslag Besluit ritueel slachten (6 november 1996, Stc. 573)
Product Aanwijzing

541
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van nadere regels ten aanzien van de kennis en vaardigheden van

het personeel dat in een slachthuis met het bedwelmen, doden of slachten
van dieren is belast.

Periode 1997-
Grondslag Besluit doden van dieren (16 mei 1997, Stb. 235), art. 4.2
Product Regeling

19.6 Lichamelijke ingrepen bij dieren
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542
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het aanwijzen van lichamelijke ingrepen bij een dier.
Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 40.2 c
Product Ingrepenbesluit (25 januari 1996, Stb. 139).

543
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regels voor de wijze waarop en de gevallen waarin

lichamelijke ingrepen volgens art. 40.2 c en d slechts mogen worden verricht.
Periode 1994-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 40.3
Product Ingrepenbesluit (25 januari 1996, Stb. 139)
Opmerking Het betreft hier ingrepen waarvoor een diergeneeskundige noodzaak voor

bestaat en ingrepen die bij of krachtens enig wettelijk voorschrift verplicht of
toegestaan zijn, zoals bijvoorbeeld ingrepen om een dier onvruchtbaar te
maken, welke is toegestaan bij art. 40.2 a van de Gezondheids- en
welzijnswet voor dieren.

544
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regels voor embryotransplantatie bij dieren.
Periode 1994-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 42
Product Besluit voortplantingstechnieken bij dieren (25 januari 1996, Stb. 138)
Opmerking In het amvb wordt geregeld voor welke soorten of categorieën van dieren het

amvb geldig is. Het Besluit voortplantingstechnieken bij dieren wijst
zoogdieren aan als dieren in de zin van dit artikel.

19.7 Fokken van dieren

545
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het verlenen van ontheffing van de verboden in art. 5-12 van de Paardenwet

in bijzondere gevallen of groepen gevallen.
Periode 1945-1994
Grondslag Paardenwet, art. 11.1 en 13
Product Regeling

546
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het instellen en regelen van de werkwijze van Commissies van Beroep.
Periode 1945-1994
Grondslag Paardenwet, art. 21, 22 en 23
Product Paardenbesluit. Par. 5
Opmerking Er werden drie commissies ingesteld: een commissie van beroep voor

hengsten van het type trekpaard, een commissie van beroep voor hengsten
van het type landbouwhuispaard en een commissie van beroep voor hengsten
van andere typen.

547
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het benoemen van de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de

commissies van beroep.
Periode 1945-1994
Grondslag Paardenbesluit, art. 10
Product Beschikking
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548
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het aanwijzen van deskundigen als leden en dierenartsen ten behoeve van de

commissies van beroep.
Periode 1945-1994
Grondslag Paardenbesluit, art. 10 en 11
Product Besluit

549
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het regelen van de aanvraag van en verstrekking aan de houder van een

goedgekeurde hengst van bescheiden voor het aantekening houden van de
verrichtte dekkingen.

Periode 1945-1994
Grondslag Paardenwet, art. 24 en 25
Product Paardenbeschikking 1939
Opmerking Het gaat om dekboeken en registers.

550
Actor Inspecteur/directeur Veehouderij en Zuivel
Handeling Het houden van toezicht op de naleving van de bepalingen van de

Paardenwet.
Periode 1945-1994
Grondslag Paardenbeschikking, art. 26
Product Brief
Opmerking Van deze handeling maken de volgende activiteiten deel uit:

• het verstrekken van een keuringsaanvraag voor een commissie-keuring,
• het verstrekken van de bescheiden aan de houder van een bij Commissie-

keuring goedgekeurde hengst,
• het onderzoeken van gevallen van misbruik,
• het zorgdragen dat de stamboekverenigingen kunnen beschikken over

voldoende dekboeken en registers.

551
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regels voor de afgifte door de houder van een goedgekeurde

hengst van deknummers en dekbewijzen.
Periode 1945-1994
Grondslag Paardenwet, art. 27 en 28
Product Paardenbeschikking, par. 7

552
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het intrekken van een bewijs van aangifte en van de verstrekte bescheiden

(dekboek en registers) bij misbruik.
Periode 1945-1994
Grondslag Paardenbeschikking, art. 11 en art. 28
Product Beschikking
Opmerking De intrekking gebeurt op basis van een onderzoek door de inspecteur/

directeur Veehouderij en Zuivel van het ministerie van LNV.

553
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het benoemen van de leden en plaatsvervangend leden van de Commissie

Keuringen.
Periode 1945-1994
Grondslag Paardenbeschikking, art. 13, 14 en 15
Product Besluit

554
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Actor Commissie keuringen
Handeling Het beslissen over de uitslag van een keuring.
Periode 1945-1994
Grondslag Paardenbeschikking, art. 17
Product Bewijs van goedkeuring
Opmerking Van deze handeling maakt het (laten) verrichten van een keuring deel uit.

Een houder van een hengst die niet was ingeschreven in een stamboek kon
zijn paard laten goedkeuren door een door de minister ingestelde commissie.
Het betrof de zogenoemde commissie-keuringen.

555
Actor Commissie van Beroep
Handeling Het beslissen over de uitslag van een keuring.
Periode 1945-1994
Grondslag Paardenbeschikking, art. 21 en 22
Product Bewijs van goedkeuring
Opmerking Van deze handeling maakt het (laten) verrichten van een keuring deel uit.

Een houder van een hengst die was afgekeurd door een stamboekvereniging
of bij de commissie-keuring, kon bij de Commissie van Beroep zijn paard laten
herkeuren.

556
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het vaststellen en verdelen van een bedrag voor subsidies aan de

paardenfokkerij.
Periode 1945-1994
Grondslag Paardenwet, art. 30
Product Paardenbeschikking, par. 8

557
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het goedkeuren van de bestedingsplannen van de stamboekverenigingen.
Periode 1945-1994
Grondslag Paardenbeschikking, art. 36
Product Besluit
Opmerking De stamboekverenigingen moeten hun bestedingsplan opstellen in overleg

met de Rijksveeteeltconsulent.

558
Actor Landbouwschap
Handeling Het stellen van regels voor het verlenen van een vergunning voor het houden

van paarden en voor de dektarieven.
Periode 1958-1996
Grondslag Wet Bo, art. 95
Product Verordening Hengstenhouderij

559
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regels voor het fokken van dieren van aangewezen

veesoorten.
Periode 1945-
Grondslag Paardenwet, art. 9, art. 14 en 15, 16

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 76.1
Product Paardenbesluit 1939

Paardenbeschikking 1939
Fokkerijbesluit (8 augustus 1994, Stb. 696)

Opmerking In het amvb wordt geregeld voor welke categorieën van dieren het amvb
geldig zal zijn.
De regels betreffen:
• de voorwaarden van erkenning van instellingen die stamboeken
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bijhouden,
• de eisen waaraan de dieren moet voldoen bij inschrijving in een

stamboek,
• de certificaten die het bewijs van inschrijving vormen,
• de keuring van dieren,
• de methoden van onderzoek naar en de beoordeling van de prestaties en

de genetische waarde van dieren,
• de handel in sperma, eicellen en embryo’s,
• de voorwaarden voor de toelating van fokdieren tot de voortplanting.
Dit artikel van de wet regelt de zoötechnische en genealogische aspecten
van het fokken van dieren.
Het Fokkerijbesluit regelt de implementatie van de EG-richtlijnen en -
beschikkingen betreffende het fokken.

560
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het verlenen, schorsen en intrekken van de erkenning van een organisatie die

een stamboek bijhoudt.
Periode 1945-
Grondslag Paardenwet, art. 2 en 3

Paardenbesluit 1939, art. 6 en 6
Fokkerijbesluit (8 augustus 1994, Stb. 696)

Product Beschikking
Opmerking De schorsing op basis van het Paardenbesluit gebeurde bij KB.

Het is uit de wettekst niet af te leiden of de erkenning van een
stamboekorganisatie wordt verleend door de minister, of dat de minister zorg
draagt dat een instelling de erkenningen verzorgt. Aan de erkenning worden
eisen voor de organisaties verbonden.

561
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regels voor het fokken van dieren.
Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 55.1
Product Besluit voortplantingstechnieken bij dieren (25 januari 1996, Stb. 138)
Opmerking In het amvb wordt geregeld voor welke categorieën van dieren het amvb

geldig zal zijn. Het besluit voortplantingstechnieken bij dieren wijst
zoogdieren, reptielen, vissen, amfibieën en vogels aan als dieren in de zin
van dit artikel.
De regels betreffen onder meer de methoden van het fokken. Tevens kan
worden bepaald dat het verboden is dieren waarmee men niet mag fokken te
verkopen, in voorraad te hebben, toe te laten of deel te nemen aan een
tentoonstelling of keuring.
Dit artikel regelt het fokken in verband met het individuele welzijn van dieren.

562
Actor Stamboekorganisaties
Handeling Het ongedaan maken van een inschrijving in een stamboek die niet voldoet

aan de criteria volgens art. 2.1 of art. 6.1 van het Fokkerijbesluit.
Periode 1994-
Grondslag Fokkerijbesluit (8 augustus 1994, Stb. 696), art. 4
Product Besluit

563
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van nadere regels voor de uitvoering van de EU richtlijnen voor

de inschrijving van aangewezen diersoorten in een stamboek of register, de
inrichting van de certificaten voor ingeschreven dieren, het gebruik van
sperma, eicellen en embryo’s, het prestatieonderzoek en de beoordeling van
de genetische waarden van de dieren( art. 2.1) en richtlijnen betreffende de
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voortplanting (art 6.10).
Periode 1994-
Grondslag Fokkerijbesluit (8 augustus 1994, Stb. 696), art. 7.1
Product Regeling
Opmerking Deze regels kunnen de erkenning van een fokorganisatie en de doorhaling

van een inschrijving in een stamboek betreffen.

564
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van nadere regels voor de uitvoering van de richtlijnen ten

aanzien van andere dieren dan de in art. 2.1 genoemde diersoorten voor de
erkenning van de fokorganisatie, voor de inschrijving in een stamboek of
register, de toelating van rasdieren tot de fokkerij, het gebruik van sperma,
eicellen en embryo’s van rasdieren en de handel daarin met inbegrip van het
vereiste certificaat.

Periode 1994-
Grondslag Fokkerijbesluit (8 augustus 1994, Stb. 696), art. 7.2
Product Regeling
Opmerking Deze regels kunnen de erkenning van een fokorganisatie en de doorhaling

van een inschrijving in een stamboek betreffen.

565
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het verbieden van de invoer vanuit een lidstaat van de EG in Nederland van

raszuivere runderen en buffels, raszuivere varkens, schapen en geiten,
hybride varkens en sperma, eicellen en embryo’s daarvan, als zij niet zijn
voorzien van een stamboekcertificaat.

Periode 1994-
Grondslag Fokkerijbesluit (8 augustus 1994, Stb. 696), art. 9.4
Product Regeling

566
Actor Landbouwschap
Handeling Het stellen van regels betreffende het verlenen en intrekken van de

erkenning aan een instelling die een of meer stamboeken of registers
bijhoudt voor runderen, buffels, varkens, schapen, geiten of paardachtigen.

Periode 1994-1996
Grondslag Fokkerijbesluit (8 augustus 1994, Stb. 696), art. 11.2
Product Verordening

567
Actor Landbouwschap
Handeling Het stellen van nadere regels voor het prestatieonderzoek en de beoordeling

van de genetische waarde van dieren, volgens art. 2 van dit besluit.
Periode 1994-1996
Grondslag Fokkerijbesluit (8 augustus 1994, Stb. 696), art. 11.3
Product Verordening

19.8 Gebruik van dieren bij wedstrijden

568
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regels voor wedstrijden waarbij dieren worden gebruikt.
Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 61.3
Product Amvb
Opmerking In het amvb wordt geregeld voor welke categorieën van dieren het amvb

geldig zal zijn.
Er kunnen regels worden gesteld over:
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• de leeftijd en gezondheidstoestand van de deelnemende dieren,
• de frequentie waarin de dieren mogen deelnemen,
• de aanwezigheid van een dierenarts bij de wedstrijden,
• de bouw van de baan en hindernissen,
• een verbod om met bepaalde dieren wedstrijden te organiseren.

569
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het aanwijzen van substanties (stoffen) en de hoeveelheid die het

kunstmatig beïnvloeden van het prestatievermogen van dieren in wedstrijden
tot gevolg kunnen hebben.

Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 62.1
Product Amvb
Opmerking Het gaat hierbij om doping.

570
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het voorschrijven van de aard en de wijze van onderzoek naar de

aanwezigheid van dopingstoffen, bestanddelen of omzettingsproducten
daarvan in een dier dat is ingeschreven voor een wedstrijd, of daaraan
deelneemt.

Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 62.4
Product Amvb

571
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regels aan de organisatie van wedstrijden voor dieren en de

inrichting van het wedstrijdterrein, alsmede aan de organiserende instelling.
Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 64
Product Amvb
Opmerking De minister kan bepalen dat de organisatie van nader te bepalen wedstrijden

slechts is toegestaan aan instellingen die zich conformeren aan het bepaalde
in deze wet.

19.9 Agressieve dieren

572
Actor Tijdelijke commissie van advies agressief gedrag bij honden
Handeling Het adviseren van de minister van Landbouw over maatregelen ter

voorkoming van gevaar als gevolg van agressief gedrag van honden.
Periode 1988
Grondslag Regeling tijdelijke commissie van advies agressief gedrag gij honden (9 juni

1988.
Product Advies van de commissie uit 1988

573
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het verbieden van de fok, de verkoop of koop van door de minister

aangewezen soorten en categorieën van dieren.
Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 73.1
Product Regeling agressieve dieren (11 januari 1993, Stc. 11)
Opmerking In het amvb wordt geregeld voor welke categorieën van dieren het amvb

geldig zal zijn. Deze bepalingen dienen vooral voor het weren van
agressieve honden.
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574
Actor Stichting Registratie Gezelschapsdieren Nederland
Handeling Het bepalen van een kenteken als identificatiekenmerk voor

gezelschapsdieren.
Periode 1994-
Grondslag Regeling agressieve dieren (11 januari 1993, Stc. 11), art. 5.1
Product Besluit

19.10 Dierproeven
N.B. Zie voor de algemene handelingen op dit gebied het BSD Staatstoezicht op de Volksgezondheid.

575
Actor Minister van Volksgezondheid
Handeling Het verlenen of intrekken van een vergunning voor het doen van dierproeven.
Periode 1977-
Grondslag Wet op de dierproeven, art. 2 en art. 7
Product Beschikking

576
Actor Minister van Volksgezondheid in overeenstemming met de

Vakministers
Handeling Het stellen van regels betreffende gegevens die bij de aanvraag voor een

vergunning moeten worden verstrekt.
Periode 1977-
Grondslag Wet op de dierproeven, art. 3.1
Product Dierproevenbesluit (31 mei 1985, Stb. 336)
Opmerking Onderdeel van de handeling is het vaststellen van het bedrag te voldoen bij

de aanvraag voor een vergunning voor het doen van dierproeven.

577
Actor Minister van Volksgezondheid
Handeling Het vaststellen van eisen voor deskundigheid van personen die de wijze van

uitvoering van een dierproef bepalen.
Periode 1977-
Grondslag Wet op de dierproeven, art. 9
Product Dierproevenbesluit (31 mei 1985, Stb. 336)

578
Actor Minister van Volksgezondheid
Handeling Het verlenen van vrijstelling van een verbod op dierproeven door middel van

LD50/LC50 test-methoden.
Periode 1996-
Grondslag Wet op de dierproeven, art. 10.3
Product Vrijstellingsregeling LC50/LD50-dierproeven (2 december 1996)

579
Actor Minister van Volksgezondheid
Handeling Het vaststellen van eisen waaraan een onderzoeksplan met gebruik van

dierproeven moet voldoen om door een dierexperimentencommissie in
behandeling te worden genomen.

Periode 1996-
Grondslag Wet op de dierproeven, art. 10a.3
Product Dierproevenbesluit (Stb. 1985, 336; gewijzigd 5 november 1996, Stb. 566)

580
Actor Dierexperimentencommissie
Handeling Het adviseren van de minister van Volksgezondheid over het verrichten van

dierproeven.
Periode 1996-



176

Grondslag Wet op de dierproeven, art. 10a.1
Product Advies

581
Actor Centrale commissie dierproeven
Handeling Het geven van een oordeel over een dierproef waarover een

dierexperimentencommissie negatief heeft geadviseerd.
Periode 1997-
Grondslag Wet op de dierproeven, art. 10a.1b
Product Advies
Opmerking Van het oordeel wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

582
Actor Minister van Volksgezondheid
Handeling Het omschrijven van ernstig ongerief voor dieren en essentiële behoeften van

mens en dier in het kader van het verbod op dierproeven.
Periode 1996-
Grondslag Wet op de dierproeven, art. 10b.2
Product Amvb

583
Actor Minister van Volksgezondheid
Handeling Het verlenen van een vergunning voor het fokken en afleveren van dieren

voor dierproeven.
Periode 1996-
Grondslag Wet op de dierproeven, art. 11a. 1
Product Beschikking
Opmerking Onderdeel van de handeling is het stellen van eisen voor organisatie en

personeel.

584
Actor Minister van Volksgezondheid
Handeling Het stellen van regels voor de deskundigheid van de dierverzorgers, de

voeding en de onderkomens van de proefdieren en het schoonhouden en
verwarmen van de onderkomens.

Periode 1977-
Grondslag Wet op de dierproeven, art. 12
Product Dierproevenbesluit (31 mei 1985, Stb. 336)

585
Actor Minister van Volksgezondheid
Handeling Het aanwijzen van categorieën van handelingen op proefdieren waarbij

verdoving moet plaatsvinden.
Periode 1977-
Grondslag Wet op de dierproeven, art. 13.2
Product Amvb

586
Actor Minister van Volksgezondheid
Handeling Het stellen van regels betreffende het toezicht van een dierenarts of andere

aan te wijzen deskundige op het welzijn van de proefdieren.
Periode 1977-
Grondslag Wet op de dierproeven, art. 14
Product Dierproevenbesluit (31 mei 1985, Stb. 336)

587
Actor Minister van Volksgezondheid
Handeling Het stellen van regels betreffende het houden van aantekeningen en het

verstrekken van gegevens over de verwerving van proefdieren en het
verrichten van de dierproeven.
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Periode 1977-
Grondslag Wet op de dierproeven, art. 15
Product Dierproevenbesluit (31 mei 1985, Stb. 336)

588
Actor Minister van Volksgezondheid
Handeling Het aanwijzen van werkzaamheden die zijn voorbehouden aan bepaalde

personen die voldoen aan door de minister te stellen eisen van bekwaamheid
of die over een door de minister erkend diploma beschikken.

Periode 1985-
Grondslag Dierproevenbesluit (31 mei 1985, Stb. 336), art. 3.2
Product Regeling erkenning diploma’s Dierproevenbesluit (10 mei 1993, Stc. 95,

gewijzigd 23 september 1997, Stc. 185)

589
Actor Minister van Volksgezondheid
Handeling Het stellen van nadere regels voor de voeding, huisvesting en de overige

verzorging en behandeling van de proefdieren.
Periode 1985-
Grondslag Dierproevenbesluit (31 mei 1985, Stb. 336), art. 4.2
Product Regeling

590
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het aanwijzen van cursussen betreffende proefdierkunde en het welzijn van

dieren.
Periode 1985-
Grondslag Dierproevenbesluit (31 mei 1985, Stb. 336), art. 2.2 en 5
Product Regeling houdende aanwijzing cursus proefdierkunde (13 december 1985,

Stc. 247)
Regeling houdende aanwijzing cursus welzijn van proefdieren (22 november
1985, Stc. 233)

591
Actor Minister van Volksgezondheid
Handeling Het geven van aanwijzingen over de wijze waarop het aanbrengen van

merktekens op proefdieren moet gebeuren.
Periode 1985-
Grondslag Dierproevenbesluit (31 mei 1985, Stb. 336), art. 10
Product Regeling

592
Actor Minister van Volksgezondheid
Handeling Het vaststellen van welke gegevens van de proefdieren en de verrichte

proeven de vergunninghouder aan de minister moet verstrekken.
Periode 1985-
Grondslag Wet op de dierproeven, art. 10.6
Product Dierproevenbesluit (31 mei 1985, Stb. 336), art. 10

593
Actor Minister van Volksgezondheid
Handeling Het stellen van nadere regels voor de aantekeningen en de gegevens die de

vergunningenhouder moet bijhouden.
Periode 1985-
Grondslag Dierproevenbesluit (31 mei 1985, Stb. 336), art. 10.7
Product Regeling houdende registratie proefdieren en dierproeven (22 november

1985, Stc. 233)

594
Actor Minister van Volksgezondheid
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Handeling Het aanwijzen van categorieën van dieren waarvoor vrijstelling kan worden
gegeven van het verbod op het fokken en afleveren ten behoeve van het
verrichten van dierproeven.

Periode 1977-
Grondslag Wet op de dierproeven, art. 16.1
Product Regeling houdende vrijstelling van het in artikel 11 Wet op de dierproeven

gestelde verbod (22 november 1985, Stc. 233)

595
Actor Minister van Volksgezondheid
Handeling Het verlenen van vrijstelling van de verboden en verplichtingen in de artikelen

9, 10, 11, 12 en 14 van deze wet.
Periode 1977-
Grondslag Wet op de dierproeven, art. 16.2
Product Besluit

596
Actor Commissie van advies voor de dierproeven
Handeling Het adviseren van de minister van Volksgezondheid,

dierexperimentencommissies, vergunninghouders en degenen die de minister
heeft aangewezen op het gebied van dierproeven.

Periode 1977-1997
Grondslag Wet op de dierproeven, art. 18.1
Product Advies

597
Actor Centrale Commissie Dierproeven
Handeling Het adviseren van de minister van Volksgezondheid over de erkenning en

intrekking van de erkenning van dierexperimentencommissies.
Periode 1997-
Grondslag Wet op de dierproeven, art. 18a.1
Product Advies

598
Actor Centrale Commissie Dierproeven
Handeling Het adviseren van de minister van Volksgezondheid over het verlenen van

een vergunning voor een dierproef gericht op andere belangen dan de in de
wet genoemde.

Periode 1997-
Grondslag Wet op de dierproeven, art. 18.6
Product Advies

599
Actor Commissie van advies voor de dierproeven

Centrale Commissie Dierproeven
Handeling Het uitbrengen van een jaarlijks verslag aan de minister en de Staten-

Generaal.
Periode 1977-
Grondslag Wet op de dierproeven, art. 18.1
Product Jaarverslag

600
Actor Minister van Volksgezondheid
Handeling Het benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van de Commissie van

advies voor de dierproeven/Centrale Commissie Dierproeven.
Periode 1977-
Grondslag Wet op de dierproeven, art. 18.3
Product Besluit

601
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Actor Minister van Volksgezondheid
Handeling Het stellen van regels voor de werkwijze van de Commissie van advies voor

de dierproeven/Centrale Commissie Dierproeven.
Periode 1977-
Grondslag Wet op de dierproeven, art. 18.5
Product Regeling

602
Actor Minister van Volksgezondheid
Handeling Het verlenen of intrekken van een erkenning aan een

dierexperimentencommissie.
Periode 1996-
Grondslag Wet op de dierproeven, art. 18a.1 en art. 18f
Product Beschikking

603
Actor Minister van Volksgezondheid
Handeling Het stellen van eisen aan het reglement van een dierexperimentencommissie.
Periode 1996-
Grondslag Wet op de dierproeven, art. 18a.2f
Product Amvb

604
Actor Dierexperimentencommissie
Handeling Het bepalen welke categorieën van proeven niet door de commissie in haar

geheel moeten worden getoetst.
Periode 1996-
Grondslag Wet op de dierproeven, art. 18c
Product Reglement

605
Actor Minister van Volksgezondheid
Handeling Het stellen van regels voor het jaarlijks verslag van een

dierexperimentencommissie.
Periode 1996-
Grondslag Wet op de dierproeven, art. 18e
Product Regeling

606
Actor Dierexperimentencommissie
Handeling Het uitbrengen van een jaarlijks verslag aan de minister van Volksgezondheid.
Periode 1996-
Grondslag Wet op de dierproeven, art. 18e
Product Jaarverslag

607
Actor Minister van Volksgezondheid
Handeling Het vaststellen van een minimum aantal adviezen in een jaar als

bestaansgrond voor een dierexperimentencommissie.
Periode 1996-
Grondslag Wet op de dierproeven, art. 18f.2
Product Amvb
Opmerking Alleen als een dierexperimentencommissie een bepaald aantal adviezen

uitbrengt wordt een commissie erkend en heeft de commissie een wettelijke
bestaansgrond.

608
Actor Minister van Volksgezondheid
Handeling Het instellen van een heffing ter bestrijding van de aan de uitvoering van de

wet verbonden onkosten.
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Periode 1977-1996
Grondslag Wet op de dierproeven, art. 19
Product Amvb

609
Actor Minister van Volksgezondheid en vakministers, w.o.

Minister van Defensie
Minister van VROM

Handeling Het verlenen van subsidie voor projecten betreffende alternatieven voor
dierproeven.

Periode 199?-
Grondslag Zie Jaarverslag 1996 Platform Alternatieven voor dierproeven in: Zo doende

1996. Jaaroverzicht van de sectie dierproeven van het Staatstoezicht op de
volksgezondheid, Veterinaire Inspectie. Rijkswijk 1997

Product Beschikking

610
Actor Platform Alternatieven voor dierproeven
Handeling Het adviseren van de ministers en andere particuliere subsidieverleners over

het verlenen van subsidie aan een onderzoek naar alternatieven voor
dierproeven.

Periode 1987-
Grondslag Zie Jaarverslag 1996 Platform Alternatieven voor dierproeven in: Zo doende

1996 en Zo doende 1997. Jaaroverzicht van de sectie dierproeven van het
Staatstoezicht op de volksgezondheid, Veterinaire Inspectie. Rijkswijk 1996
en 1997.

Product Advies

611
Actor NWO Commissie Alternatieven voor dierproeven
Handeling Het wetenschappelijk beoordelen van onderzoeksvoorstellen betreffende

alternatieven voor dierproeven.
Periode 1988-
Grondslag Zie Jaarverslag 1996 Platform Alternatieven voor dierproeven in: Zo doende

1996. Jaaroverzicht van de sectie dierproeven van het Staatstoezicht op de
volksgezondheid, Veterinaire Inspectie. Rijkswijk 1997

Product Advies
Opmerking Deze beoordeling geschiedt op verzoek van het Platform Alternatieven voor

dierproeven.

20.  Biotechnologie

612
Actor Minister van Landbouw

Minister van Volksgezondheid
Handeling Het voorbereiden, (mede) vaststellen, coördineren en evalueren van het

beleid betreffende biotechnologie bij dieren.
Periode 1945-
Product Beleidsnota’s en –notities, rapporten, adviezen, evaluaties

613
Actor Tijdelijke Commissie van advies ethiek en biotechnologie bij dieren
Handeling Het adviseren van de minister voor een omschrijving van probleemvelden van

de biotechnologie bij dieren en over het formuleren van criteria waarop
biotechnologische handelingen ethisch kunnen worden getoetst.

Periode 1989-1990
Grondslag Regeling instelling Tijdelijke Commissie van advies ethiek en biotechnologie

bij dieren
Product Advies



181

614
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het verlenen of intrekken van een vergunning voor:

• het wijzigen van genetisch materiaal op een wijze die voorbij gaat aan de
natuurlijke barrières van geslachtelijke voortplanting en van
recombinaties,

• het toepassen van biotechnologische technieken bij een dier of embryo,
• het toedienen van stoffen aan bepaalde dier(soorten) die het

functioneren van een dier veranderen,
• het vervaardigen, vervoeren, voorhanden hebben, ter beschikking

stellen, verkopen, kopen in voorraad hebben, vervreemden of invoeren
van dieren of dierproducten die volgens a tot en met c zijn behandeld.

Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 66.2
Product Beschikking

615
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het behandelen van een bezwaar tegen het (niet) verlenen of intrekken van

een vergunning.
Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 66.2
Product Beschikking

616
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regels voor het indienen van een vergunning en de

behandeling daarvan.
Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 67.2, art. 70

Besluit biotechnologie bij dieren
Product Bijvoorbeeld:

Regeling vergunning biotechnologie bij dieren (11 maart 1997, Stc. 54)
Opmerking Er kunnen regels worden gesteld voor de gegevens die een aanvraag voor

een vergunning dient te bevatten, de kosten van een aanvraag en in welke
gevallen een aanvraag niet ontvankelijk wordt verklaard. Voorts bepaalt art.
70 van de wet dat er regels worden gesteld voor de procedures bij de
besluitvorming over het verlenen of intrekken van een vergunning.

617
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het aanwijzen van stoffen die het functioneren van een dier veranderen.
Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 66.1 c
Product Besluit biotechnologie bij dieren (9 december 1996, Stb. 1997, 5)
Opmerking In het amvb wordt geregeld voor welke categorieën van dieren het amvb

geldig zal zijn.

618
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het aanwijzen van handelingen waarvoor geen vergunning is vereist.
Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 68.1
Product Besluit biotechnologie bij dieren (9 december 1996, Stb. 1997, 5)

619
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het bepalen dat er geen vergunning volgens art. 66 wordt verleend als de

handelingen onaanvaardbare gevolgen hebben voor de gezondheid of het
welzijn van dieren of tegen die handelingen ethische bezwaren bestaan.
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Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 68.2
Product Besluit biotechnologie bij dieren (9 december 1996, Stb. 1997, 5)
Opmerking In het amvb wordt geregeld voor welke categorieën van dieren het amvb

geldig zal zijn.

620
Actor Voorlopige Commissie ethische toetsing genetische modificatie van dieren

(1992-1996)
Commissie biotechnologie bij dieren (vanaf 1996)

Handeling Het adviseren van de Minister van Landbouw over het verlenen van
vergunningen voor biotechnologische handelingen.

Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 69.1

Besluit biotechnologie bij dieren, art. 6
Product Advies

621
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regels voor de samenstelling en de werkwijze van de

Commissie biotechnologie bij dieren.
Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 68.2
Product Besluit biotechnologie bij dieren (9 december 1996, Stb. 1997, 5)
Opmerking De regels gaan over de zittingsduur, schorsing en ontslag van de leden van

de commissie.

622
Actor Minister van Landbouw

Minister van VWS
Minister van VROM
Minister van OC en W

Handeling Het aanwijzen van een ambtenaar die de vergaderingen van de Commissie
biotechnologie bij dieren mag bijwonen.

Periode 1996-
Grondslag Besluit biotechnologie bij dieren (9 december 1996, Stb. 1997, 5), art. 2.4
Product Beschikking

623
Actor Minister van Landbouw, in overeenstemming met

Minister van VWS
Handeling Het benoemen van de voorzitter en de leden van de Commissie

biotechnologie bij dieren.
Periode 1996-
Grondslag Besluit biotechnologie bij dieren (9 december 1996, Stb. 1997, 5), art. 3.1
Product Beschikking

624
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het benoemen van de secretaris en adjunct-secretaris van de Commissie

biotechnologie bij dieren.
Periode 1996-
Grondslag Besluit biotechnologie bij dieren (9 december 1996, Stb. 1997, 5), art. 5.1
Product Besluit

625
Actor Commissie biotechnologie bij dieren
Handeling Het opstellen van een jaarlijkse ontwerp-begroting.
Periode 1996-
Grondslag Besluit biotechnologie bij dieren (9 december 1996, Stb. 1997, 5), art. 9.1
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Product Ontwerp-begroting
Opmerking De jaarlijkse ontwerp-begroting wordt aan de minister voorgelegd.

626
Actor Voorlopige commissie ethische toetsing genetische modificatie van dieren

(1992-1996)
Commissie biotechnologie bij dieren (vanaf 1996)

Handeling Het opstellen van een jaarlijks verslag van de werkzaamheden.
Periode 1992-
Grondslag Besluit biotechnologie bij dieren (9 december 1996, Stb. 1997, 5), art. 9.2
Product Jaarverslag

627
Actor Commissie biotechnologie bij dieren
Handeling Het opstellen van een vierjaarlijks rapport over de taakvervulling van de

commissie en met voorstellen voor verandering.
Periode 1996-
Grondslag Besluit biotechnologie bij dieren (9 december 1996, Stb. 1997, 5), art. 11
Product Rapport

628
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van nadere regels betreffende de besluitvorming tot wijziging van

geringe aard van een vergunning.
Periode 1996-
Grondslag Besluit biotechnologie bij dieren (9 december 1996, Stb. 1997, 5), art. 12.5
Product Regeling

629
Actor Minister van Landbouw in overeenstemming met de

Minister van Volksgezondheid
Handeling Het opstellen van een verslag over de doeltreffendheid van het Besluit

biotechnologie bij dieren.
Periode 1996-
Grondslag Besluit biotechnologie bij dieren (9 december 1996, Stb. 1997, 5), art. 14
Product Verslag
Opmerking Dit verslag moet aan de Staten-Generaal binnen drie jaar na de

inwerkingtreding van het besluit worden aangeboden.

21. Organisatie van het veeartsenijkundig toezicht

630
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het bepalen wat tot het veeartsenijkundig toezicht behoort.
Periode 1945-1992
Grondslag Veewet, art. 1.e
Product Amvb

631
Actor Minister van Landbouw (in overeenstemming met)

Minister van Volksgezondheid
Handeling Het aanwijzen van ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de

wet en de daarop berustende bepalingen en belast met de opsporing van
feiten die strafbaar zijn ingevolge de wet- en regelgeving voor de gezondheid
en welzijn van dieren.

Periode 1945-
Grondslag Bijvoorbeeld:

Veewet, art. 2 bis, 76 en art. 77
Antibioticawet, art. 7.1
Diergeneesmiddelenwet, art. 52.1
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Wet tot wering van besmettelijke ziekten bij knaagdieren, art. 5
Wet op de uitoefening van de diergeneeskunst, art. 18
Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990, art. 42
Wet dierenvervoer, art. 8
Wet op de dierproeven, art. 20
Wet houdende vaststelling van minimumeisen voor het houden van
legkippen, art. 5
Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 19.2, 21.1, 24.1, 25.3, 29.1,
30.2, 88.1, 100 en 101.2, 104.2 en 3, 106 en art. 114.

Product Beschikking aanwijzing van opsporingsambtenaren t.a.v. de Wet tot wering
van besmettelijke ziekten bij knaagdieren (17 juni 1955, Stc. 142; 17 oktober
1972, Stc. 205)
Beschikking aanwijzing van opsporingsambtenaren ten aanzien van de Wet
op de uitoefening van de diergeneeskunst (30 november 1956, Stc. 235)
Beschikking betreffende aanwijzing ambtenaren ingevolge de artikelen 2,
laatste lid en 2 bis van de Veewet (12 mei 1964, Stc. 92.)
 Beschikking opsporingsambtenaren Nertsen-Ziektenwet (7 december 1972,
Stc. 242)
Beschikking aanwijzing toezichthoudende ambtenaren wet Dierenvervoer (20
juni 1980, Stc. 120)
Regeling aanwijzing opsporingsambtenaren Wet houdende vaststelling van
minimumeisen voor het houden van legkippen (14 november 1984, Stc. 232)
Regeling aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Wet houdende
vaststelling van minimumeisen voor het houden van legkippen (6 december
1984, Stc. 241)
Beschikking aanwijzing opsporingsambtenaren Diergeneesmiddelwet (24
april 1986, Stc. 82)
Regeling toezichthoudende ambtenaren Diergeneesmiddelenwet (25
september 1987, Stc. 187)
Regeling aanwijzing toezichthoudende en opsporingsambtenaren Wet op de
uitoefening van de diergeneeskunde 1990 (6 november 1991, Stc. 220)
Regeling aanwijzing ambtenaren Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (6
januari 1993, Stc. 7, gewijzigd 13 juli 1995, Stc. 137, gewijzigd 12 maart
1996, Stc. 61), art. 1 en 2
Regeling aanwijzing besmettelijke dierziekten bij vee (23 december 1993,
Stc. 252), art. 3
Regeling aanwijzing ambtenaar als bedoeld in art. 19.2 van de Gezondheids-
en welzijnswet voor dieren (regeling van de minister van VWC van 20 februari
1995, Stc. 37), art. 1
Regeling aanwijzing ambtenaren bestrijding besmettelijke dierziekten (12
maart 1996, Stc. 61)

632
Actor Door de minister aangewezen opsporings- en toezichthoudende ambtenaren
Handeling Het uitoefenen van toezicht en het opsporen van feiten die feiten die strafbaar

zijn ingevolge de wet- en regelgeving voor de gezondheid en welzijn van
dieren.

Periode 1945-
Grondslag Veewet, art. 77

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 114, 115.3 en art.116.a
Product Proces-verbaal
Opmerking Ten behoeve van deze handeling, hebben de betreffende ambtenaren een

aantal bevoegdheden, zoals het binnentreden van een woning, het vorderen
van de administratie, etc.

633
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het aanwijzen van wetenschappelijke en onderwijsinstellingen, waarop de

Veewet niet van toepassing is.
Periode 1945-1992
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Grondslag Veewet, art. 99.1
Product Besluit aanwijzing van wetenschappelijke inrichtingen waarop de Veewet niet

van toepassing is (20 december 1958, Stc. 253)

634
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het regelen van de bevoegdheden, werkkring en benoemingen, schorsingen

en ontslagen van de ambtenaren van de Veeartsenijkundige dienst, de
Veterinaire Dienst en de RVV.

Periode 1944-
Grondslag Veewet, art. 2
Product Organisatiebesluit veeartsenijkundige dienst (MB van 25 april 1922, Stb. 219,

met wijzigingen)
Beschikking vaststelling van beloningen aan plaatsvervangende inspecteurs
van de Veeartsenijkundige Dienst en dierenartsen voor werkzaamheden
verricht voor werkzaamheden verricht voor genoemd dienst (29 augustus
1956, Stc. 170, van 18 december 1964, Stc. 254)
Beschikking beloning dierenartsen verplichte enting varkens 1967 (MB van
1966, Stc. 1967/4, van 27 november 1967, Stc. 231)
Besluit vaststelling van toe te kennen beloningen aan personeel van
rijksuitvoerkeuringsdiensten, werkzaam in bijzonder dienst (16 juli 1947, Stc.
159, van 14 februari 1956, Stc. 38)
Regeling bescherming persoonlijke levenssfeer (RVV) (31 oktober 1986), Stc.
215)

635
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het benoemen, ontslaan en schorsen van de directeur, adjunct-directeur,

inspecteur, adjunct-inspecteur van de Veeartsenijkundige Dienst.
Periode 1945-1992
Grondslag Organisatiebesluit veeartsenijkundige dienst (25 april 1922, Stb. 219, met

wijzigingen), art. 5
Product Besluit

636
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het vaststellen welke wetenschappelijke instellingen geheel of gedeeltelijk

voor het veeartsenijkundig toezicht werkzaam zullen zijn.
Periode 1945-
Grondslag Veewet, art. 3
Product Besluit aanwijzing van wetenschappelijke inrichtingen, welke ten dienste van

de Veeartsenijkundige Dienst kunnen worden gebezigd (23 februari 1922,
Stb. 82)
Beschikking 30 augustus 1949, Stc. 170
Beschikking van 8 maart 1956, Stc. 50

Opmerking Als wetenschappelijke instituten werden aangewezen, bij KB van 23 februari
1922:
a. het Instituut voor parasitaire en besmettelijke ziekten van de

Veeartsenijkundige Hoogeschool te Utrecht, nu de faculteit der
Diergeneeskunde van de Rijksuniversiteit te Utrecht;

b. de Rijksseruminrichting, later Centraal Diergeneeskundig Laboratorium,
afdeling Rotterdam.

Bij beschikking 30 augustus 1949:
c. Staatsveeartsenijkundig Onderzoekingsinstituut te Amsterdam.
Bij beschikking van 8 maart 1956:
d. het Rijkszuivelstation te Leiden.

637
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het benoemen van de leden van de commissie van advies inzake het
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Veeartsenijkundige Staatstoezicht en het stellen van regels voor de
werkzaamheden van de commissie.

Periode 1945-1992
Grondslag Organisatiebesluit veeartsenijkundige dienst (MB van 25 april 1922, Stb. 219,

met wijzigingen)
Product MB

638
Actor Commissie van advies inzake het Veeartsenijkundig Staatstoezicht
Handeling Het adviseren van de minister inzake aangelegenheden van het

veeartsenijkundig staatstoezicht.
Periode 1945-1992
Grondslag Organisatiebesluit veeartsenijkundige dienst (MB van 25 april 1922, Stb. 219,

met wijzigingen)
Product Adviezen

639
Actor Produktschap voor Vee en Vlees
Handeling Het aanwijzen van ambtenaren die toegang hebben tot besmette of van

besmetting verdachte gebouwen of terreinen.
Periode 1949-1992
Grondslag Beschikking voorschriften ter beperking van besmettingsgevaar (MB van 10

oktober 1949, Stc. 198, gewijzigd 4 april 1962). Art. 1.g
Product Machtiging

640
Actor Landbouwschap
Handeling Het erkennen van Gezondheidsdiensten voor dieren.
Periode 1954-1996
Grondslag Veewet, art. 2 bis
Product Verordening Stichting Gezondheidszorg voor dieren

641
Actor Landbouwschap/Stichting Gezondheidszorg voor Dieren
Handeling Het aanwijzen van gezondheidsdiensten als organen voor de bevordering

van de goede gezondheidstoestand van landbouwhuisdieren.
Periode [1954]-1997
Product Besluit aanwijzing gezondheidsdiensten (8 april 1982)

642
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het treffen van voorzieningen voor beloningen van opzichters in bijzondere

dienst, die ter aanvulling van het personeel in algemene dienst werkzaam
zijn.

Periode 1956-
Grondslag Besluit vaststelling van toe te kennen beloningen aan personeel van

rijksuitvoerkeuringsdiensten, werkzaam in bijzonder dienst, art. 6
Product Beschikking

643
Actor Directeur van de Veterinaire dienst
Handeling Het bepalen dat een ambtenaar belast met de administratie van een

rijksuitvoerkeuringsdienst, niet behorend tot het keuringspersoneel, een
vergoeding ontvangt.

Periode 1956-
Grondslag Besluit vaststelling van toe te kennen beloningen aan personeel van

rijksuitvoerkeuringsdiensten, werkzaam in bijzonder dienst, art. 7.1
Product Beschikking

644
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Actor Directeur van de Veterinaire dienst
Handeling Het aanwijzen van een rijkskeurmeester, al dan niet tevens hoofd van dienst

als waarnemer van de directeur.
Periode 1956-
Grondslag Besluit vaststelling van toe te kennen beloningen aan personeel van

rijksuitvoerkeuringsdiensten, werkzaam in bijzonder dienst, art. 8
Product Beschikking

645
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het wijzigen van de beloningen van het personeel in verband met wijzigingen

in de omvang van de exportkeuringen, fusie van diensten of oprichten van
nieuwe diensten.

Periode 1956-
Grondslag Besluit vaststelling van toe te kennen beloningen aan personeel van

rijksuitvoerkeuringsdiensten, werkzaam in bijzonder dienst, art. 9
Product Regeling

646
Actor Directeur van de Veterinaire Dienst /RVV
Handeling Het houden van een registratie van persoonsgegevens ten behoeve van de

werkzaamheden van de dienst.
Periode 1976-
Grondslag Beschikking bescherming persoonlijke levenssfeer (Veeartsenijkundige

Dienst), art. 5,
Regeling bescherming persoonlijke levenssfeer (RVV), art. 5

Product Register

647
Actor Directeur van de Veterinaire Dienst/RVV
Handeling Het vaststellen van formulieren voor de benodigde gegevens voor de

registratie.
Periode 1976-
Grondslag Regeling bescherming persoonlijke levenssfeer (RVV), art. 6
Product Formulier

648
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het vaststellen van het werkgebied van de kringen van de RVV.
Periode 1983-
Grondslag Instellingsbeschikking Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (13

september 1983, Stc. 181), art. 4
Product Regeling kringindeling RVV 1988

649
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het aanwijzen van leden van de Commissie van Advies van de RVV.
Periode 1983-
Grondslag Instellingsbeschikking Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (13

september 1983, Stc. 181), art. 5
Product Besluit

650
Ac116tor Commissie van Advies voor de RVV
Handeling Het adviseren van de minister van Landbouw over het beleid en

uitvoeringsmaatregelen.
Periode 1983-
Grondslag Instellingsbeschikking Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (13

september 1983, Stc. 181), art. 5
Product Adviezen
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651
Actor Directeur van de Veterinaire Dienst/ RVV
Handeling Het aanwijzen van bij de dienst werkzame personen die rechtstreeks toegang

hebben tot het register van persoonsgegevens en van personen belast met
controle van het register van persoonsgegevens ten behoeve van de
werkzaamheden van de RVV.

Periode 1986-
Grondslag Regeling bescherming persoonlijke levenssfeer (RVV), art. 7
Product Beschikking
Opmerking Het gaat hierbij ook om personen die rechtstreeks toegang hebben tot het

register van persoonsgegevens ten behoeve van de werkzaamheden van de
RVV in verband met de beveiliging van het computercentrum.

652
Actor Directeur van de RVV
Handeling Het nemen van een beslissing over een verzoek van een persoon de

gegevens in het register te verwijderen, aan te vullen of te verbeteren.
Periode 1986-
Grondslag Regeling bescherming persoonlijke levenssfeer (RVV), art. 12.1.c
Product Beschikking

653
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het aanwijzen van ambtenaren die bevoegd zijn tot het geven van voer,

drinken, geneeskundige verzorging en rust aan dieren als deze in strijd met
de wet aan hen is onthouden en hun toestand onmiddellijk ingrijpen
noodzaakt, op kosten van degene die de dieren vervoert.

Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 117.1
Product Regeling aanwijzing van ambtenaren Gezondheids- en welzijnswet voor

dieren (6 januari 1993, Stc. 7, gewijzigd 13 juli 1995 Stc. 137, gewijzigd 12
maart 1996, Stc. 61), art. 3

Opmerking Als ambtenaar worden aangewezen:
• de ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst van het ministerie van

LNV;
• de ambtenaren van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees van

het ministerie van LNV,;
• voor het toezicht op de naleving van art. 73 van de wet: de krachtens art.

141 van het Wetboek van Strafvordering aangewezen ambtenaren;
• de inspecteurs van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming voor

het toezicht op de naleving van de artikelen 35, 38, 39, 45 en 58-60 van
de wet.

654
Actor Door de minister aangewezen instelling
Handeling Het onderzoeken van een monster.
Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 119.2
Product Onderzoeksverslag

655
Actor Minister van Landbouw in overeenstemming met de

Minister van Volksgezondheid
Handeling Het benoemen van de leden van de Raad voor dierenaangelegenheden.
Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 2.3
Product Besluit

656
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Actor Landbouwschap (tot 1997)
Produktschap voor Vee en Vlees
Produktschap voor Pluimvee en Eieren
Bedrijfschap voor de Handel in Vee
Bedrijfschap voor de Pluimveehandel en –industrie
Stichting Gezondheidszorg voor dieren
Landbouwuniversiteit, samen met de Faculteit Diergeneeskunde van de
Rijksuniversiteit Utrecht

Handeling Het voordragen voor benoeming van leden en plaatsvervangend leden van
de Raad voor dierenaangelegenheden.

Periode 1992-
Grondslag Besluit Raad voor dierenaangelegenheden (10 december 1992, Stb. 1993,

6)
Product Besluit
Opmerking Een aantal leden van de Raad voor dierenaangelegenheden werd benoemd

door de Vereniging tot Bescherming van dieren, Consumentenbond, samen
met Konsumenten Kontakt en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor
Diergeneeskunde.

657
Actor Minister van Landbouw

Minister van Volksgezondheid
Handeling Het aanwijzen van een vertegenwoordiger als adviserend lid van de Raad

voor dierenaangelegenheden.
Periode 1992-
Grondslag Besluit Raad voor dierenaangelegenheden (10 december 1992, Stb. 1993,

6)
Product Besluit

658
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het benoemen van de secretaris en adjunct-secretaris van de Raad voor

dierenaangelegenheden.
Periode 1992-
Grondslag Besluit Raad voor dierenaangelegenheden (10 december 1992, Stb. 1993,

6)
Product MB
Opmerking De secretaris en adjunct-secretaris zijn geen lid van de Raad.

659
Actor Raad voor dierenaangelegenheden
Handeling Het jaarlijks uitbrengen van een schriftelijk verslag.
Periode 1992-
Grondslag Besluit Raad voor dierenaangelegenheden (10 december 1992, Stb. 1993,

6)
Product Verslag

660
Actor Minister van Landbouw in overeenstemming met de

Minister van Volksgezondheid
Handeling Het benoemen van plaatsvervangers van de leden van de Raad.
Periode 1992-
Grondslag Besluit Raad voor dierenaangelegenheden (10 december 1992, Stb. 1993,

6)
Product Besluit

661
Actor Raad voor dierenaangelegenheden
Handeling Het uitbrengen van een rapport aan de minister van Landbouw over zijn

taakvervulling.
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Periode 1992-
Grondslag Besluit Raad voor dierenaangelegenheden (10 december 1992, Stb. 1993,

6)
Product Verslag
Opmerking Dit verslag moet elke zes jaar worden uitgebracht en dient ter evaluatie van

de Raad.

662
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het stellen van regels voor de samenstelling en werkwijze van de Raad voor

dierenaangelegenheden.
Periode 1992-
Grondslag Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, art. 2.4
Product Amvb

663
Actor Gebruikersraad voor de RVV
Handeling Het adviseren van de directeur van de RVV over de effectiviteit en efficiency

van de bedrijfsvoering van de RVV.
Periode 1996-
Grondslag Instellingsbeschikking Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (13

september 1983, Stc. 181; gewijzigd 2 juli 1994 Regeling instelling
Gebruikersraad RVV, Stc. 128), art. 4a

Product Adviezen

664
Actor Minister van Landbouw
Handeling Het benoemen van leden van de Gebruikersraad RVV.
Periode 1996-
Grondslag Instellingsbeschikking Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (13

september 1983, Stc. 181; gewijzigd 2 juli 1994 Regeling instelling
Gebruikersraad RVV, Stc. 128), art. 4b

Product Besluit
Opmerking De leden worden voorgedragen aan de minister door product- en

bedrijfschappen, de Consumentenbond en de Dierenbescherming.

665
Actor Product- en bedrijfschappen
Handeling Het voordragen van leden voor de Gebruikersraad RVV.
Periode 1996-
Grondslag Instellingsbeschikking Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (13

september 1983, Stc. 181; gewijzigd 2 juli 1994 Regeling instelling
Gebruikersraad RVV, Stc. 128), art. 4b

Product Besluit
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