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Vernietiging van runderen
In die gevallen waarin via
urinemonsters, of anderszins, is
vastgesteld, dat aan runderen
’groeibevorderaars’ zijn toegediend,
dienen deze dieren via een
machtiging van de rechter (art. 117,
lid 3 Sv) in verband met het ’niet
geschikt zijn voor opslag
gedurende langere tijd’ te worden
vernietigd.
Bij vernietiging dient toepassing te
worden gegeven aan de ’Richtlijnen
voor beleid van het Openbaar
Ministerie en de politie inzake
inbeslagneming (algemeen)’,
opgenomen in ’Strafrecht
Richtlijnen & Circulaires Openbaar
Ministerie’.
Met name dient er acht op
geslagen te worden dat,
overeenkomstig artikel 14 Besluit
inbeslaggenomen goederen, een
schatting van de prijs van de dieren
wordt gemaakt.

Straftoemeting

Runderen vernietigd
transactie f 1000 per rund (eis: f
1200)
dagvaarden: eis f 2400 per rund
(recidive)

Runderen niet vernietigd (geen
boos opzet)
transactie f 3500 per rund (eis: f
4200)
dagvaarden: eis f 8400 per rund
(recidive)
Runderen ’verdwenen’
transactie f 5000 per rund (eis: f
6000)
dagvaarden: eis f 12 000 per
’positief’ rund (recidive).

Bedrijven die op contract laten
mesten
Indien er sprake is van bedrijven
die op contract laten mesten dient

naast bovengenoemde boetes een
basistarief gehanteerde te worden
van f 10 000.

Toepasselijke regelgeving
Als basis dient de Richtlijn
(86/469/EEG, PB EG I 275) inzake
het onderzoek van dieren en vers
vlees op de aanwezigheid van
residuen, of (toekomstige)
soortgelijke richtlijnen. Deze richtlijn
heeft nationale uitwerking gekregen
in onderstaande autonome
produktschapsverordeningen.
De overtredingen die gepleegd
worden zijn die van:
- verordening verbod toediening
van bepaalde stoffen met
hormonale werking (P.V.V.) 1987;
- verordening stoffen met
sympathico mimetische werking
(P.V.V.) 1991;
- verordening schadelijke stoffen
dieren (P.V.V.) 1990
- of soortgelijke verordeningen.
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