0

tts
1996 no. 60
AFKONDIGINGSBLAD
VAN
ARUBA
LANDSBESLUIT , houdende algemene maatregelen , van 11 september
1996 re|lende de heffing en inning van retributîes en leges door de
Veterinaîre Dienst (Retributie- en legesbesluit Veterinaire Dienst
1996) .
Uitgegeven,
29 oktober 1996
De minister van Justitie
E.J. Vos
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IN NAAM DER KONINGIN!
DE GOUVERNEUR van Aruba,
In overweging genomen hebbende:
dat het wenselijk is rkieuwe regels vast te stellen met betrekking tot de heffing en inning van retributies en leges door de Veterin|re Dienst;
Gelet op:
artikel 3, tweede lid, van de Retributieverordening (AB 1988 no. GT 4) ;
Heeft , de Raad van Advies gehoord besloten :
Artikel 1
1 . Ten behoeve van het Land worden door de Veterinaire Dienst retributies en leges geheven als volgt:
A . voor het gebruik van de quarantaine- of de veekoraal :
IQ . voor een paard , rund of ezel per dag . . . . . .
20 . voor een varken of hondz per dag . . . . . .
30 . voor een geit schnnp of kat per dag
#' ,
40 . voor een konljn of ander klein dier,
alsmede een vogel, per dag . . . . . .
B . voor het afgeven van een vergunning tot het hebben van een vleesverkoopplaats :
10 . per maand , per verkoopplaats . . . . . . Afl. 35 ,- ;
25 . per jaa.r , per verkooppl|ts . . . . . . . At*1.420 , - ;
C . voor het. gebrtzik maken van de gelegenheid
tot slachten van dieren met uitzondering
van scMldpadden in het abattolr en voor
>'
de keuring van het dier vôôr en van het
vlees né het slachlen, per ldlo geslacht
gewicht of een gedeelte daarvan . . . . . . . . .
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D. voor het afgeven van een cert|icaat van
goedkeurin voor de invoer van vlees: een
ç'
bedrag, gehjk aan 5% van de cif . '-waarde
van het vlees ;
E. voor het afgeven van een cert|icaat van
afkeuring van vlees een vast bedrag van . . . .
vermeerderd |et een bedrag van ||. 25 voor elk manuur aan de keuring besteed ;
#'
F. voor het gebruik van de |eegbrug gedurende
de normale diensturen, per weging . . . . . . . . . . . , . . . AI'I . 20 - ;
G . voor het afhalen van ongewenste huisdieren j per aanvraag . . . . . . . . AIR . 25 - ;
H . voor het keuren van slachth|zen en vleesverwerMngsindustrieën buiten Aruba, per
o|ject . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2|f1.250,- ;
voor onderzoeMn en in het Veterinair Diag%
nostisch Laboratorzum : de bedrag'en , opgenomen in de bijlage bij dit landsbesluit .
2. De uitslag van onderzoe|gen bedoeld in het eerste tid onder# >'
deel I , worden aan de |nvrager mede|deeld op een door deze bij de aanvraag te beqalen wijze .
3 . Inâzen in een bepaald ziektegeval redelijke|jze verwaeht mag
worden dat de te verdchten onderzoeMngen van zodanige aard of omvang
zullen zijn, dat de totale kosten Mervan de financiële dr|gkracht van de
houder van een dier te boven gaan, kan de rrliMster van Publieke Werken en
Volksyezondheid na overleg met de ambtenn|r belast met de leiding van de
Vetemnaire Dienst voor deze onderzoeHn|n een korting van ten hoogste
59% toestaan.
4 . In gevallen waarin een bepaald onderzoek bil een g'roep (tiezxn dan
wel een groep ohderzoeMngen bij één dier wordt verricht zodanig, dat
daartoe aanzien|jk minder tijd of materiaal benodigd is dan 'bij afzonder|jke
verrichting van' die zelfde onderzoeMngen, kan het desbelreffende tarief
door de |nister van Publieke Werken en Vomsgezondheid met ten hoogste
50% worden gereduceerd.
5 . Wat betreft het verrichten van andere hande|ngen en onderzoekingen dan de in het eerste lid genoemde worden de te vergoeden kosten
#
bepaald door de Mrïister van Publieke Werken en Volks|zondheid .
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Artikel 2
1 . De retributies : bedoeld in artikel 1 , eerste lid onderdelen A
!' ;
C , F, G , 11 en I , zijn verschuldigd door degene die gebrulk maakt van de
diensten van de Veterinaire Dienst .
2. De leçes , bedoeld in artikel 1 eerste lid , onderdelen B D en E
zijn verschuldzgd door degene die om de afg|te van de daar genoe|de bescheiden verzoekt.
3. B ehoudens artikel 3 derde lid, |ordt geen dienst verricht en
geelt stuk afgegevon z voorçlat llet daarvoor versclàuldigde bedrag aan retributie of ieges is voldaan.
4 . Voor dienstverleMngen als bedoeld in artikel 1 eerste lid onderdelen F en I , is geen retribulie verschuldigd indien zij zijn aangev|agd door
!
of vanwege het Land in het kader van de uztoefe|ng van de overheidstaak.
Artike! 3
1. De in nin g van de retr|btltiesj bedocld in artikel 1 eerste |d
#' #
onderdelen A, Fy G , 11 en 1 , Feschiedt door of namens de ambtenaar bet
last met de leiding van de Vetemnaire Dienst tegen afgifte van een kwltantieformulier waarop ten bewijze van betaling zegels worden aangebracht ter
wtmrde van het betaalde bedrag.
2 . De inztirày van de retributîe j bedoeld in artikel 1, eerste lid on>
derdeel C gesciuedt op basis van een door de keurmeester nu de keuring
en |e|ng van het vlees af te geven bon, houdende het ge|icht van het
vlees, op de |ijze: beschreven in het eerste |d.
3. De inning van de retributie voor |anuren in artikel 1y eerste Hd,
onderdeel E gescbâedt door middel van de door of namens de a|btenaar
>>
belast met de leiding van de Veterinire Dienst, op te stellen inningsopdracht die aan de |tributieplichtige wordt toegezonden.
4 . De inning van de leges , bedoeld in artikel 1 , eerste lid onderdelen
t
B en D , geschiedt door of namens de ambtenaar, belast met de lescling van de
Veterinire Dienst, legen afgifte van een k|tandeformu|er dat ten bewijze
van betaling wordt afgestempeld met het stempel van de Veterinaire Dienst.
5 . De inning van de leges, bedoeld in artikel 1 eerste lid onderdeel
E, geschiedt door of namens de ambtenaar belast met de leiding van de
Veterinaire Dienst, waarbij ten bewijze van betaling het |ngevraagde stuk
wordt voorzien van zegels ter waarde van het betaalde bedrag.
6 . De zegels , bedoeld in het eerste en vijfde lid worden terstond na
lïet aanbrengen daarvan door de behandelende ambtenaar afgestempeld met
het stempel van de Veterinaire Dienst.
Artikel 4
De in artikel 3, eerste en vijfde lid, bedoelde zegêls worden verstrekt, beheerd en Hgerekend op de wijzey bepaald door de tairàister van
Finaneiën .
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Artikel 5
Het Retributie- en legesbesluit Veterinaire Dienst wordt ingetrokken .
Artikel 6
1. Dit landsbeslult treedt in werking met ingang van de dag na die
van zijn plaatsing in het A|ondi|ngsblad van Aruba.
2 . Het kan worden aangehaald als Retributie- en legesbesluit Veterinaire Dienst 1996 .
Gegeven te Oranjestad 11 september 1996
>
0. Koolman
De minister van Publieke Werken
en Volksgezondheid
L . G . Bek|Martinez
De minisler van Financiën
A .W . Engelbrecht
De |nister van Justitie
E.J. Vos
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Bijlage als bedoeld in artlkel 1 , eerste lid, onderdeel 1, van het Retribudeen legesbesluit Veterinaire Dienst 1996
TARIEVEN VETERINAIR DIAGNOSTISCH LABORATORIUM
1 . Screeninzs
Code/Naam onderzoek
001 Haematolo|e screening
a . Hemoglobine (Hb)
b . Erythrocyten terylsl
c . Hematocmet (Hct)
d . Mean Cell Hemogiobin Coneent|tion (MCHC)
e , Mean Cell Volume (MCV)
f . Leueocyten (leucols)
g. Differentiatie (microscop|sch)
002 Algemene Chenïie sereening
a. Glucose
b . Natrium (Na)
c . Kalium (K)
d . Clzloor (C1)
e . Calcium
f . Eiwit-electroforese
g. Eiwit totaal
h . Albutnine
i . Kreatimine
j. Ureum
k. Bilirubine
l . Bilirubine esters
m . Alkalische fosfatase (niet bîj lçat)
n. Alanine aminotransfe|se (GPT)
o . Lactaat (melkzuur) dehydrogqnase (LDH )
003 Lever screening
a . Bilirubine
b . Bilirubine esters
e , Sorbitoldehydrogenase ( SDH)
d , Lactaat (melkzuur) dehydrogenase (LDH)
e. Glu|nmyl-transpeptidase (J-GT)
f . Aspartaat a|notransferase (GOT)
g. Alanine a|not|nsferase (GPT )
Tarief (Af1. )
14 . 00
32.00
32.00
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h. Alkalische fosfatase (A1k. fosf . )
i. H|t-elektroforese
j . Eiwit totaal
k . Albumine
004 Nier screezling
a . Natrium (Na)
b . Kalium (K)
c . Chloor (Cl)
d . Kreatinine
e. Ureum
f . D|t-elektrofoase
g. Eiwit totnnl
h. Albumlne
005 Spierteta|e screening
a . Aspartaat a|notr|sferase (GOT)
b . Kmatine-fosfok|sse (CPK)
c . Calcium
d . Magnesium
e. Iaactaat (melkzuur) dehydro|nase (LDH)
006 Vochtbalans
a . Natrium (Na)
b . Kalium (K)
e. Chloor (C1)
d . Ureum
e . Kreatinine
f . Uwit-elektroforese
g. Eiwit totaal
h . Albumine
i . Hemoglobine (Hb)
j . Hematoeriet (Hct)
007 Wormscreening
a. Sorbitoldehydrogenase (SDH)
b . Glutamyl-transpeptidase (J-GT)
e. Eiwit elektroforese
d . Eiwit totaal
e . Hematocriet ( Hct)
f . Leucocyten (leuco|s)
g . Differentiatie (Memscopiseh)
h . Faeces onderzoek parasitolo|sch
29.00
21.00
30.00
49.00
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008 Algemene screening varkens 5| ()0
a. Natrium (Na) '
b. Kalîum (K)
c . Chloor (C1)
d . Kreatirdne
e. Ureum
f . Glueose
g. Calcium
h . Fosfaat
i . Bilirubine
j . Bilimœine esters
k. Alkalische fosfatase (Alk . fosê. )
l . Glu|myl-transpeptidase (J-GT)
m . Alanine aminotransferase (GPT)
n . Aspartaat aminotransferase (GOT)
o. Lactaat (melkzuur) dehydrogenase (LDH )
p . Cholesterol
q . Triylyeeriden
r. Eiwzt totaal
s . Albumine
009 Algemene screening paarden
a. Ureum
b . Kreatinine
c . Eiwit totaal
d . Albumiue
e. Calcium
f . Fosfaat
g. Aspartaat aminotransferase (GOT)
h . Lactaat (melkzuur) dehydrogenase (LDH)
i. Glutamyl transpeptidase (JVGT)
j. Alkalisehe fosfatase (A1k. fosf . )
k . Bilirubine
1. Kreatine fosfokinase (CPK)
2 . Chemie
2 . 1 Diversen
911 Glucose
012 Kreatinine
013 Ureum
014 Bilirubine +
bilirubine esters ( totaal/eonju|tie/vrîj)
015 Urinezuur (U-zuur)
016 Osmola|teit (Osm)
. 017 Pyruvaat (Pyr)
018 Lactaat (laet)
019 Glucose belastin|curve (GTT)
2 . 2 Enzymen
020 Alkalische fosratase (AF)
021 Sorbitol dehydrogeMse (SDH)
022 Laetaat (melkzuur) dehydxgenase (LDH)
023 Lactaat dehydm|nase iso-enzymen (LDH-iso's)
024 Glutamyl-t|nspeptidase (J(>mma)-GT)
27.00
7.00
7.00
7.00
12.00
7.00
7.00
7.00
7.00
41.00
9,00
0.00
9.00
12.00
9.00
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025 Aspartaat a|notransferase of glutamaat- 9.00
ox|lacet|t transaminase (GOT)
026 Aianine aminotransferase of glutamaat- 9 .00
pyruvaat transaminase (GPT)
027 Kreatine-fosfokinase (CPK) 9 .90
028 Aldolase 9 . 00
029 Cho|nesterase ( CHE) 9 .00
030 Zure fosfatase (ZF) 9 .00
031 Prostaat zure fosfatose (pZF) 9 .00
032 Lipase 9 .û0
033 Hydxxyproline + kreat|nine in urine 25 .00
034 Ketonen kwamatief 4 .00
035 Transfer|ne 27 .00
2 .3 Zuur-base
036 ph
037 Partieel koolzuur-spanning (pCO2)
038 Base exeess (BE)
2 .4 Mpidenaoep
039 Totaal Zpiden
040 Cholesterol (Chol . )
041 Vrj! vetzuren (FFA)
042 Vmj glycerol (Glyc)
(h43 Fosfo|pîden (Ph-1ip)
(844 Neutraal vet = Thglyceriden (n-vet)
045 Lipopmteinen (Lip-prot)
2 .5 Elektxlyten
046 Natrium (Na)
Kalium (K)
Chloor ( C1)
047 Magnesium (Mg)
048 Anorganiscll fosfaat ( P) + Calcium (Ca)
2 .6 Eiwitzroep
050 Eiwit fraetie speetrum (EWS) +
Eiwit totaal
051 Albumine
052 Proef van Rivalta
053 Soort eiwit bepaling per diersoort
054 Slikstof totaal amino
055 Elwit totaal
Mineralen
056 Ijzerverzadizng ( Fe verz . )
057 ljzer ( Fe) +
totale ijzerbindingseapaciteit (TYBC)
3.50
7.00
7.00
6.00
4.00
5.50
4.00
5.50
6.00
6.00
14.00
7.00
7.00
17.09
9.00
9.00
9.00
29.00
9.00
13.00
23.00
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2.8 Endocrinolo|'e
.0 5 8 c o r t i s o 1 2 FJ () 0
.059 Progestexn 2: zo
060 Testosteron ze . zo
061 Thyroxine (T4) 28.00
062 Tr-zloodthyroxine ( T3) 28 .()0
063 Oestradiol 28 . oo
.064 Oestriol 28 ()()
065 Oestrion 2a.po
2.9 Sehîldkuerfunctie test
966 Protein bound iodine (PBI )
067 lod|nated iodîne (IAA)
068 Hormonal iodine (HI )
069 1%3 resin uptake (RT3)
070 Radioactive iodine uptake (RIU)
071 Protein bound radi|ctive iodine (PB131I )
072 Thyroidal iodine clearance (Th1C1)
073 Absolute iodine (AIU)
2 . 10 Toxieolode
074 Cadium
075 Cholînesterase (pseudo- )
076 Kwik
077 Lood
078 Thallium (bloed plasmay serum)
079 Arseen
080 Kwik
081 Lood
082 Thallium (urine)
083 Arseen
084 Thallium (diverse materialen)
085 Koper ( Cu)
086 ZINK ( Zn)
2 . 11 Thempeutica
087 Phenylbutazon
088 Pîjnstiller screening
2 .12 Urine
089 Urine ''voliedig'' onderzoek :
a. soortelljk gewicht (s . g. )
b . pH
c. Eiwit
d . Glueose
e . Ketonen
f . Hemoglobine
g. Bilirubine
h . Urobiline
i. Sediment
30.90
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
122.00
9.00
62.00
62.00
62.00
65.00
65.00
65.00
65.00
62.00
62.00
27.00
62.00
72.00
111.00
9.00
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.090 Nîersteenanalyse 9 |o
.091 Urinesediment 7 t)c
092 Urine soortelijk gewicht (s .g. ) 4 ()0
3. Haematolor'e
3 . 1 Rode bloedbeeld
093 Erythrocyten (eryfs)
094 Hemoglobine (HB )
095 Hemtocrietw|rde (Hct)
096 Mean cell hemoglobin (MCH)
097 Mean cell hemoglobin eoncentration (MCHC)
098 Mean cell volume (MCV)
099 Reticulocyten
3. 2 Bloedaoraak
1Q0 Antiglobulinetest (Coombs) direet
101 Haptoglobine-Hb (hemoglobine)
bindingscapa|teit (Hp-Hp)
102 Hemolyse index (H .1 . )
103 Vrij plasrna Hb (hemoglobine) (plasma Hb)
104 Erythrocyten osmotisehe resistende + hematocriet
3.3 Witte bloedbeeld
105 Sedimentatîe snelheid bloedcellen (BSE)
106 Leucoeyten (Leueo|s)
107 Gedifferentieerde |tte bloedbeeld
# bloedparasîeten (dif)
3 . 4 Diversen
108 Antinucleaire faetor (ANF)
109 Lupus Erythematodes (LE-ee11en)
110 Eosinophielen telling
111 Hartwormen
112 Bloedbeeld :
a . hemoglobine (Hb)
b . errhxcyten
c . mean cell hemoglobin concentration (MCHC)
d . mean cell volume (MCV)
e. hematocdet (Hct)
f . leucoeyten
Hemotase
113 Stollingsscreening:
a . prothxmbinetijd (PT)
b . trombinetijd
e. activated partial thromboplastînetijd (APTT)
d . cefaline tijd (cef .tijd)
e . plasma fibrinogeen (fibrinogeen)
114 Thrombosieten (thrombods)
3.00
3.5Q
3.50
2.00
2.00
2.00
3.50
9.00
9.00
2.00
9.00
16.00
3.50
3.00
7.0û
22.00
18.00
4.09
7.00
9.00
14.00
3.50
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115 Prothrombinetijd (PT) 5 .(|0
1 16 Capillaire bloedingstijd (bloedingstijd) 3 .50
117 Bloedkoekretractie (b1 . k. retr. ) 3 .50
118 Reealcifiotîetijd (reealc .tijd ) 3 . 50
4 . Parasitoloo'e
Faeces
119 Bloed (occult) 5 . 00
120 Verteringsreactie , consistentie , zetmeel , 14 . 00
vet, spiervezels > vetzuur
121 Wormen en wormeieren parasitolo|sch onderzoek 9 .00
122 Amoeben (IFcimmunonuorescentie) 22 .00
123 Toxoplasma (lF=immunofluorescentie) 22 .00
124 Wormeieren (kwantitatief ) 20 .00
125 Parasiete|dendficatie 13 .00
(parasieten in formaline 10% of 70% ethanol)
5 . PatholoRde
126 Cytolo|sch onderzoek
127 Histo-patholo|sch onderzoek
128 Sectie + beperkt histolo|sch onderzoek
129 Sectie + beperkt Mstolo|sch onderzoek +
microbiolo|sch onderzoek algemeen bij vogels
6 . Bacteriolor'e
Culturen
137 Bloedkweek
a. microbiolo|sch cmderzoek algemeen in bloed
b . resistentie reeks indien kweek positief
138 Urinekweek
it. microbiologiscll ondorzoek algemeen in llrilze
(sediment + gramprellaraat # kweek)
b . resistentje reeks , indien kweek positief
139 Diverse mate|alenkweek
a. |cmbiolo|sch onderzoek algemeen in diverse
materialen (grampreparaat + kweek)
b . resistentie reeks , indien kweek positief
140 Campylobacter jejuni in faeces
141 Colipreparaat + kweek
142 Faeces kweek : salmonella en andere darmpathogenen
6.2 Diversen
143 |crobiolo|sch preparaat parasiet
144 Antibioticumspiegel
145 Gmei|mmende werking antibiotica in serum
14G Leptospyra antistoêfen
147 Leptospyra antistoffen voor hond
148 Microbzolo|sch rampreparaat
149 Microbiolo#sch onderzoek met Ziehl-Neelsenkleuring
22.00
22.00
42.00
|4.00
22.00
17.00
22.00
17.00
22.00
17.00
31.00
27.09
11.09
5.00
27.00
6.50
33.00
33.00
9.00
9.00
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150 Donkerveldmicroscopie 1 tot 3 preparaten 9 .(|0
van een patiënt
151 Bacteriolo|seh onderzoek op Mycobacteriën- 31 . 00
species ( Ziehl-Neelsenpreparaat , kweek , zonodîg andere spec)
152 Resistentie bepaling (antibiotieareeks van 12) 17 .00
153 Clostridium tetanî kweek 18 00
154 Brucella speeies kweek 18 .00
155 Listeria monocytogenes kweek 18 .00
156 Bereiden van autovaccin 28 .00
157 Huidaxrabsels (2 preparaten mijten- + schimmel- 9 . 00
onderzoek)
7 . Haematolourie
Sperma-t|valtlatie
158 Spermatelling
1 59 Spermamorlalzolo|e
160 Bacterie isolntie uit sperma's
161 Virus isoln tie uit sperma's
8 . Serolom'e
Anaplasma
Asperbllus
Babesia canis
Bencé Jones protein
Blastomycosis
Blue tongue , a|rgelimmunodiffusion (AGID)
Blue tongue, complement fixation ( CF)
Bordetella bxnchlseptica
Bovine leukemia
Brueella canis (slide aqglutination)
Brueella canis (tube aqglutinadon)
Brucella abortus (cardtest)
Brueella abortus (platetest)
Brueella ovis
Caprine artllritis el|cephalomyelitis
Chagas
Chlamydia mamlnaliân
Chlamydia feline , Ruorescentantibody ( FA)
Chlamydia feline micro-liz (micro-immurofluoxscent)
Coccidloidonlyeosis
Antiglobu|netest ( Coombs) direct
Corynebacterium equi
Corynebaeterium pseudotubereulosis
Cryptoeoccus antigen
Eneephaljtis (e1k)
a . WEE = Western equine encephalitis
b . EEE = Eastern equine encepha|ds
e. VEE = Venezuelan eguine encephalitîs
187 Equine rlàinopneumonitls
188 Equîne viral arteriitis
189 Equine infectious anaemia EIA (Cog|ns-test)
190 Hartworm (enzyme linkedimmunosorbent assay (elisa)
for antigen)
191 Hemophilus pleuxpneumonîa (swine)
36.00
36.00
27.00
54.00
7.00
11.00
36.00
22.00
11.00
9.00
7.00
5.00
7.00
11.00
14.00
4.00
7.00
5.00
11.00
22.00
11.00
11.00
11.00
11.00
18.00
9.00
9.00
22.00
9.00
11.00
11.00
11.00
18.00
7.00
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192 Hemophiius somnus
193 Heoesvirus (canine)
194 Herpesvirus (feline)
195 Hepatitis infectious canine
l 96 Ilistoplasînosis
197 Ehrlichia canis
1 98 Ehrliehia canis titer
199 Ehrlichia egui
200 Ehrlichia msticii (Potomac fever)
201 Johne's complement tïxation ( CF)
202 Johne's , agargeldiffusion (AGID)
203 Lyme disease
204 Ovine progressive pneumonia
205 Canine parvo virus ( CPV)
9 . Virolom'e
206 Feline infectious peritonitis vîrus (FIPV)
207 Rheu=reaeties bij honden
208 Toxoplasmose antistorfen bij katten
209 Feline leu|emievirus antistof (FELV)
210 Canine parvovirus antistoffen ( CPV)
21 $ Feline leukemia virus (FELV) antigeen
10. |oedsel- en |atera|l|se
212 Bacteriele analyse in water ( 1 1t)
(aantal bacteriën coliforme en salmonella)
213 Natrium (Na) , kalium (K) , calcium (CA) ,
magnesium (Mg) chloor (C1) z sulfaat (SO4-2) ,
-1 -z
carbonaat (CO4 ) , bicarbonaat (HCOZ ) in water
214 Voedsel/ hooi/ gras/ onbewerkt (rauw) proteïne
215 pil
216 Maaginhoud van herkauwers Mcxseopisch onderzoek
21 7 Onverteerbax proteïne
218 Verteerbare proteïne
1 1 . Bedril'fshy|'ëne
(max . 3 monsters per bedrijfseenheid)
219 Controle oppervlakte besmettiltg voor hyiëneproject opleidmg Hotel Technology (max 3 monsters)
zonodl: nadere identificatie
220 Controle oppervlakte besmetting slagerijen ;
zonodig nadere identificatie
221 Controle oppervlakte besmetting keukens
(o.a , hotels , restaurants , take-awayts , etc . ) ;
zonodig nadere identifieatie
222 Keuring vlg. Hazard Analysis Critical Control
Point (HACCP) van organen van 1 slachtdier voor
eonsumptievlees zonodig nadere identifi|tie ,
indien kweek positief is
223 Keuring vlg . Hazard Analysis Critical Control
Point (HACCP) van importvlees per zending; zonodig
nadere identificatie , indien kweek positief is
11.QQ
11.00
11.00
11.00
11.00
23.00
50.00
45.00
36.00
7.00
18.00
22.00
11.00
14.00
22.00
9.00
22.00
22.00
22.00
22.00
45.00
36.00
14.00
5.00
36.00
18.00
18.00
27.00
27.00
27.00
27.00
27.00

0

0
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224 Keuring vlg. Ilazard Analysis Crîtfcal Control 27 . 00
Poinî (HACCP ) van bereid voedsel voor consumptie ;
zonodig nadere identlf|ctie indien kweek
positief is
12 . Warenwet
12 . 1 Bacteriolo 'sch onderzoek waren
(max . 3 monsters per bedrij seenheid)
225 Clostridium botulinum kweek 18 .00
.226 Clostriœum botulinum neurotoxinen 28 00
.2 2 1 p H - m e t i n g 3 5 ()
(ingeblikt voedsel gebak met room gevuldy vla,
mayonaîse , salades van gemengde groenten, vlees ,
pluimvee of visz f risdranken vruchtensappeny
coneentraten tevoren genomen uit metalen vaten
of automaten)
.228 ScMmmeltoxinen 28 zo
( aanproduelen maismeel bevattend voedsel
.229 Staphyloeoccus aureus kweek 18 00
.230 Staphylococcus aureus entorotoxinen 28 00
(kaas met room gevuld gebak, melkqoeder, gefer|enteerd vruehtvlees plui|vee pluzmveeproducten: gemengd voedsel bevattend plu|mvee ongekookte melk y salades van gemengde groenten, vlees,
gerookte pluimveeproductelky gerookte visproducten)
231 Brucella speeies kweek 18 ()0
(kaas) '
.232 Pathogene escherichia colf kweek 18 ()ll
(kaas . vtars sruit en groenten, salades van gemengde groenten, vlees j pluimvee of vis)
.233 Salmonella species kweek 18 00
yylsuikersnoepgoed j gebak g'evuld met room vla
schaaldilA|elz, ejeren , eierproducten, vlees vle , IS
produetelt j vlees bevattend voedsel mexicaansstijl
voedsel, pluimvee ongekookte melk salades van
jge|engde groenteny vlees, plui|vee of vîs gerookt
lees gerookt pluimvee gerookte visproducten)
V,,
.2 3 4 S 1 1 î g e l l ! | s 1 1 t t t ! i ( , s k w c! ç ! k j 8 () ()
( mexi|azlsstijl voedsel j vers f ruit en groenten ,
salades van gemengde groenten, vlees, pluimvee of
vis)
,235 Bacilius cereus kweek lg zo
ytraanproducten , maismeel bevattend voedsel gebak gevuld met room mexi|ansstijl voedsel oostersstijl voedsel bonen aardappelen, Hjst,
soepen, gestoofde gerechten of okra)
.236 Vibrio parahae|olyticus k|eek 18 zo
(seh|ldieren, vîs, |eekdieren)
.237 Schaaldie|n toxinen gg cc
238 (|)-(be|R) hae|oly|ache streptococeen 18.00
(eieren, eierproducten, ongekookte |elk, sa|des
van groenten, vlees, pluj|vee of vis)
239 Histar|nen 2a of
(Vis) *
240 Proteus specles k|eek 18 zo
(Vis) '

0

0
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241 Wstoxinen 28 .00
(vis)
242 Clostridium perfringens kweek 18 . 00
(vlees , vleesproducten, vlees bevattend voedsel ,
pluimvee, pluimveeproducten, gemengd voedsel bevattend pluimvee ongekeokte melk)
243 Campylobacter jeguni 31 .00
(vlees , vleesqroducten, vlees bevattend voedsel j
pluimvee pluzmveeproducten , gemengd voedsel bevattend pluîmvee, ongekookte melk)
244 Yersinia entemliti| kweek 18 .00
(pluimvee, pluimveeproducten, gemengd voedsel bevattend plulmvee, ongekookte melk)
245 Saxotoxinen (schaaldieren) 28 .00
246 Vibrio cholera 0 en non-o (schaaldieren) 18 .00
247 Hepatitis A of Norwalk agens 22 .00
(sc|l|eren)
248 Monosodium glutamate 14 .00
(oostersstijl voedsel)
249 Parasieten (vers fruit en groenten ) 13 .00
12 .2 Toxieolo 'sch onderzoek van waren
(3 monsters per bedrij seenheid )
250 Koper
(frisdranken vruchtensappen, concentratelà uit
metalen vaten of automaten)
251 Zink
(frisdranken j vruchtensappen , concentratela uit
metalen vaten of automaten)
252 Cadmium
(frisd|nken, vruchtensappen, concentraten uit
metalen vaten of automaten)
253 Lood
(fdsdranken , vruchtensappen, concentraten uit
metalen vaten of automaten)
254 Antimoon
(frisdxnken 1 vruchtensappen , colzeentratelz uit
metalen vaten of automaten)
255 Tin
(frisGranken y vnchtensappen , eoneentraten uit
metalen vaten of automaten)
13 . Mycoloaie
256 Gist + schimmel (kweek)
zonodîg nadere ident|ieatle
14 . Refeantielaboratoria
257 Verpakking etc , (naar het buitenland) Afl . 3, - (minimaal)
258 Verpakking etc . (naar het buitenland) Afl . 15 y - (maximaal)
259 Voor het verzenden en klaarmaken van materialelï voor specialistisch
onderzoek naar xferentielabor|toria in het buitenland worden kosten
in rekerdng gebracht en afgerond op hele florins .
27.00
62.00
122.00
65.00
65.00
65.00
47.00

0

