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Intitulé

: MINISTERIELE REGELING van 16 maart 1994 ter uitvoering
van artikel 5a van de Slacht- en keuringsverordening

Citeertitel: Regeling invoer levend vee
Vindplaats : AB 1994 no. 17
Wijzigingen: Geen
=====================================================================
Artikel 1
De in- en doorvoer van levende runderen, varkens, schapen en geiten, afkomstig uit andere landen dan het Koninkrijk der Nederlanden,
de Verenigde Staten van Amerika, Canada en de landen van de Europese
Gemeenschap, is verboden.
Artikel 2
1. Een transport van dieren als bedoeld in artikel 1, dient begeleid te worden door een exportverklaring van een daartoe bevoegde instantie in het Land van herkomst van de dieren.
2. De dieren die zich bevinden in een transport als bedoeld in
het eerste lid, dienen, ieder afzonderlijk, te zijn voorzien van een
export-merkteken, aangebracht door een tot het afgeven daarvan bevoegde autoriteit van het land van herkomst van de dieren.
3. Bij de aanbieding ten invoer moet ten genoege van de Inspecteur der invoerrechten en accijnzen of een door deze aangewezen ambtenaar worden aangetoond, dat het vervoermiddel waarmee de dieren worden
getransporteerd, behoorlijk gereinigd en ontsmet is.
Artikel 3
1. In afwijking van artikel 1 is de invoer van levende runderen,
schapen en geiten uit Colombia en Venezuela toegestaan, indien zij
zijn bestemd voor onmiddellijke slacht in het slachthuis, en mits is
voldaan aan de voorschriften van artikel 2, met dien verstande dat de
exportverklaring, wat dieren uit Colombia betreft, dient te zijn afgegeven door het Instituto Colombiano Agropecuario van dat land en, wat
dieren uit Venezuela betreft, door het Ministerio de Agricultura y
Cría van dat land.
2. Dat dieren voor de slacht bestemd zijn, dient door de importeur van de desbetreffende dieren of diens agent te worden aangetoond
ten genoegen van de Inspecteur der invoerrechten en accijnzen of de
door deze aangewezen ambtenaar.
3. Ingevoerde dieren als bedoeld in het eerste lid, dienen, na
overleg met de Directeur, zo spoedig mogelijk na de invoer rechtstreeks te worden vervoerd naar het slachthuis.
Artikel 4
De ministeriële regelingen van 3 januari 1961 (AB 1993 no. GT
26), 19 augustus 1968 (AB 1993 no. GT 4) en 13 maart 1974 (AB 1993 no.
GT 27) ter uitvoering van artikel 5a van de Slacht- en keuringsverordening worden ingetrokken.
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Artikel 5
1. Deze ministeriële regeling
dag na die van zijn plaatsing in
werkt terug tot en met 1 december
2. Zij kan worden aangehaald

treedt in werking met ingang van de
het Afkondigingsblad van Aruba en
1993.
als Regeling invoer levend vee.
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