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Wijzigingsregeling instelling VWA
11 december 2002/
Nr. TRCJZ/2002/12082
Directie Juridische Zaken
De Minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij,
Besluit:
Artikel I
In artikel 1, tweede en derde lid, van
de Beschikking wering besmettelijke
pluimveeziekten1 wordt ‘directeur van
de Veeartsenijkundige Dienst’ telkens
gewijzigd in: Minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij.
Artikel II
De Grensbeweidingsregeling België2
wordt ingetrokken.
Artikel III
De Grensbeweidingsregeling
Duitsland3 wordt ingetrokken.
Artikel IV
De Instellingsbeschikking Rijksdienst
voor de keuring van Vee en Vlees4
wordt ingetrokken.
Artikel V
Artikel 1, onderdeel b, van de
Landbouwkwaliteitsregeling rauwe
melk en zuivelbereiding5 komt te luiden:
b. bevoegde autoriteit: ambtenaren
van de Voedsel en Waren Autoriteit
(VWA) en, voorzover een inrichting
of produktiebedrijf is aangesloten bij
het COKZ, de keurmeesters en controleurs van het COKZ; .
Artikel VI
De Regeling aanmelding tot uitoefening der diergeneeskunde6 wordt als
volgt gewijzigd:
A
In artikel 2 wordt ‘de Directeur van
de Rijksdienst voor de keuring van
Vee en Vlees van het Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij’
vervangen door: de directeur-generaal
van de Voedsel en Waren Autoriteit.

B
Artikel 3 komt te luiden:
Artikel 3
Een aanmelding als bedoeld in artikel
9, eerste en tweede lid, van de wet
geschiedt door het bij de Voedsel en
Waren Autoriteit indienen van een
daartoe beschikbaar gesteld formulier
overeenkomstig:
a. het als bijlage opgenomen model
A, door degene, die is toegelaten tot
de uitoefening van de diergeneeskunde ingevolge artikel 2 of artikel 3 van
de wet;
b. het als bijlage opgenomen model B
door een dierverloskundige of castreur.
C
Artikel 4 komt te vervallen.
D
In artikel 5, tweede lid, wordt de zinsnede ‘de in artikel 4 bedoelde kringdirecteur’ vervangen door: de
Minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij.
E
In model A en in model B komt ‘de
kringdirecteur RVV te:’ telkens te
vervallen.
Artikel VII
Artikel 10 van de Regeling aanvullende voorschriften besmettelijke dierziekten7 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het derde lid komt onderdeel a
te luiden:
a. is geregistreerd door de Minister; .
2. Het vijfde lid komt te luiden:
5. Het melkveehouderijbedrijf,
bedoeld in het vierde lid, is geregistreerd door de Minister.
3. Na het zevende lid wordt een
nieuw lid toegevoegd, luidende:
8. De aanvraag voor de registratie,
bedoeld in het derde lid, onderdeel a,
onderscheidenlijk het vijfde lid, wordt
bij de Voedsel en Waren Autoriteit
ingediend op een daartoe ter beschikking gesteld formulier.
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Artikel VIII
De Regeling aanwijzing ambtenaren
bestrijding besmettelijke dierziekten8
wordt ingetrokken.
Artikel IX
De Regeling aanwijzing besmettelijke
dierziekten9 wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 10 wordt in het derde lid
‘de burgemeester van de gemeente
waar het dier zich bevindt’ vervangen
door ‘de ambtenaar bedoeld in artikel
114, tweede lid, van de wet’ en wordt
in het vierde lid ‘de inspecteur-districtshoofd van de Veterinaire Dienst’
vervangen door: de ambtenaar
bedoeld in artikel 114, tweede lid, van
de wet.
B
Artikel 10b komt te luiden:
Artikel 10b
1. Voor zover een rund abortus vertoont, wordt aan de houder van dit
rund vrijstelling verleend van de kennisgeving van dit verschijnsel van
brucellose, bedoeld in artikel 19 van
de wet, indien voldaan wordt aan het
tweede en derde lid.
2. Indien een rund abortus vertoont,
stuurt de houder binnen 7 dagen na
de abortus een door een dierenarts bij
dit rund genomen bloedmonster aan
een door de minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij aangewezen
laboratorium ten behoeve van overeenkomstig bijlage C van richtlijn nr.
64/432/EEG uit te voeren serologisch
onderzoek.
3. Zodra de houder ervan op de
hoogte is gesteld dat de abortus blijkens het in het tweede lid bedoelde
onderzoek vermoedelijk aan brucellose te wijten is, geeft de houder terstond kennis van dit vermoeden aan
de ambtenaar, bedoeld in artikel 114,
tweede lid, van de wet.
4. De vrijstelling is van overeenkomstige toepassing op de in artikel 100
van de wet bedoelde kennisgeving
van brucellose bij een rund door de
dierenarts.
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Artikel X
De Regeling aquicultuur10 wordt als
volgt gewijzigd:
A
Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid, onderdeel 1, komt te
luiden:
a. VWA: de Voedsel en Waren
Autoriteit, ingesteld bij besluit van de
Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport van 8 juli 2002
(Stcrt. 127);.
2. Het eerste lid, onderdeel 2, komt te
luiden:
b. ambtenaar: ambtenaar als bedoeld
in artikel 114, tweede lid, van de
Gezondheids- en welzijnswet voor
dieren;.
3. Het eerste lid, onderdeel 3, komt te
vervallen, onder vervanging van de
nummers 3 tot en met 13 door de letters c tot en met l, de nummers 14c
en 14d door de letters p en q, de
nummers 14, 14a en 14b door de letters m, n en o en de nummers 15 tot
en met 34 door de letters s tot en met
ii.
B
Artikel 5, tweede lid, komt te luiden:
2. De minister geeft slechts toepassing
aan het bepaalde in het eerste lid,
indien de betrokken ondernemers zich
schriftelijk jegens de minister bereid
hebben verklaard hun bedrijven,
voorzover gelegen in het betreffende
gebied, onder toezicht te stellen van
ambtenaren tegen de daaraan verbonden kosten.
C
In artikel 6, derde lid, wordt ‘De
Directeur’ vervangen door: De minister.
D
Artikel 8, eerste lid, komt te luiden:
1. De ondernemer, handelaar of dierenarts doet onverwijld aangifte bij de
VWA van iedere abnormale sterfte of
van ieder ander symptoom dat doet
vermoeden dat aquicultuurdieren of
aquicultuurproducten één van de in
bijlage A, kolom 1, lijst II, van richtlijn 91/67/EEG vermelde ziekten hebben.
E
Artikel 10, tweede lid, komt te luiden:
2. De ondernemer verklaart zich bij
dit verzoek tevens bereid zijn bedrijf
onder toezicht te stellen van ambte-

naren tegen de daaraan verbonden
kosten en, in voorkomend geval,
medewerking te verlenen aan de door
deze ambtenaren ten aanzien van zijn
bedrijf nodig geachte maatregelen ter
voorkoming van het binnenbrengen
van ziekten.
F
Artikel 24 komt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt ‘bij de
inspecteur binnen wiens district die
plaats van bestemming is gelegen’
vervangen door: bij de VWA.
2. Het tweede lid komt te luiden:
2. De ontvanger moet de instructies
opvolgen, die de ambtenaar hem of
degene die namens hem is opgetreden
heeft gegeven in verband met een
controle. Desverlangd is hij verplicht
de aangevoerde dieren ten onderzoek
aan te bieden aan de ambtenaar en
de in artikel 23, derde lid, bedoelde
documenten te overleggen. Bij een
zodanig onderzoek verleent hij alle
medewerking en verstrekt hij alle
inlichtingen die voor het onderzoek
noodzakelijk worden geacht.
G
Artikel 25 komt te luiden:
Artikel 25
De vervoerder van de aquicultuurdieren moet de instructies van de ambtenaar in verband met een controle
opvolgen. Desverlangd is hij verplicht
de dieren ten onderzoek aan de ambtenaar aan te bieden en de in artikel
23, derde lid, bedoelde documenten te
overleggen. Bij een zodanig onderzoek verleent hij alle medewerking en
verstrekt hij alle inlichtingen die voor
het onderzoek noodzakelijk worden
geacht.
H
In de artikelen 28, onderdeel g, en 29,
eerste, tweede en vierde lid, wordt ‘de
inspecteur’ telkens vervangen door:
de minister.
I
Artikel 30, tweede lid, onderdeel d,
komt als volgt te luiden:
d. die tussentijds niet in contact
komen met andere partijen aquicultuurdieren of aquicultuurproducten
en, indien zij tussentijds het transportmiddel verlaten, het daartoe door
de minister aangewezen terrein niet
verlaten, mits de zodanige doorvoer
tijdig bij de VWA is gemeld en de
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door de minister gegeven instructies
worden opgevolgd en voorts, voor
zover van toepassing, voldaan is aan
het bepaalde in de artikelen 31, 32,
35 en 38.
J
Artikel 31 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid wordt ‘de inspecteur binnen wiens district die inspectiepost is gelegen’ vervangen door: de
VWA.
2. In het derde lid wordt ‘de inspecteur binnen wiens district die inspectiepost is gelegen’ vervangen door: de
ambtenaar op die inspectiepost.
3. In het vierde lid wordt ‘de inspecteur’ vervangen door: de ambtenaar.
K
In artikel 32 wordt ‘de inspecteur of
hen, die namens hem te dier zake
optreden,’ vervangen door: de ambtenaar.
L
In de artikelen 38, eerste en tweede
lid, en 44, eerste, tweede en derde lid,
wordt ‘de inspecteur’ telkens vervangen door: de minister.
M
Artikel 46 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het tweede lid komt te luiden:
Tenzij met de minister anders is overeengekomen, geeft de belanghebbende
bij de lading van elke aanvoer als
bedoeld in het eerste lid, ten minste
24 uur voor de aankomst bij de
erkende inspectiepost kennis aan de
VWA, onder opgaven van het vermoedelijke tijdstip van aankomst, van
de hoeveelheid, van de herkomst en
van de soort producten overeenkomstig artikel 1, tweede, derde en vierde
lid, van beschikking 93/13/EEG, met
dien verstande dat de bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 1, vierde lid,
van beschikking 93/13/EEG de minister is.
2. In het derde lid en vierde lid wordt
‘de inspecteur, bedoeld in het tweede
lid’ telkens vervangen door: de op de
inspectiepost aanwezige ambtenaar.
3. In het vijfde lid wordt ‘de inspecteur’ vervangen door: de ambtenaar.
4. In het achtste lid wordt ‘inspecteur’
vervangen door: ambtenaar.
N
Artikel 46a wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste en derde lid wordt
‘inspecteur binnen wiens district zich
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de haven of vluchthaven bevindt’ telkens vervangen door: ambtenaar.
2. In het tweede lid wordt ‘de in dat
lid bedoelde inspecteur’ vervangen
door: de ambtenaar.
O
In artikel 48, derde lid, wordt ‘de
inspecteur’ vervangen door: de minister.
P
Artikel 52a, derde lid, komt als volgt
te luiden:
3. Tenzij met de minister anders is
overeengekomen, geeft de belanghebbende bij de lading van de aanvoer
als bedoeld in het tweede lid ten minste 24 uur voor de aankomst schriftelijk kennis aan de VWA, onder opgave van het vermoedelijk tijdstip van
aankomst, van de hoeveelheid, van de
herkomst en van de soort producten.
Q
In artikel 53, eerste tot en met derde
lid, wordt ‘de inspecteur’ telkens vervangen door ‘de minister’ en in het
vierde lid wordt ‘de inspecteur’ vervangen door: de ambtenaar.
R
In artikel 57 wordt in onderdeel d ‘de
Directeur’ vervangen door ‘de VWA’
en wordt in onderdeel e ‘de inspecteur’ vervangen door: de minister.
S
In artikel 60 wordt ‘door of vanwege
de Directeur’ vervangen door: door
de minister.
T
Artikel 62 komt te luiden:
Ondernemers, handelaren als bedoeld
in de artikelen 20, 39 en 54, degenen
die aquicultuurproducten bewerken
alsmede degenen die aquicultuurdieren of aquicultuurproducten vervoeren of anderszins bedrijfsmatig onder
zich hebben met het oog op het in de
handel brengen daarvan, zijn verplicht toe te staan dat een ambtenaar
ten behoeve van de uitvoering van
deze regeling, de door hem noodzakelijk geachte werkzaamheden en controles verricht.
U
Artikel 63 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste en derde lid wordt
‘Directeur’ telkens vervangen door:
Minister.

2. Het tweede lid, onderdeel d, komt
te luiden:
d. nalatigheden en onregelmatigheden
met betrekking tot een levering dan
wel aflevering van aquicultuurdieren
of aquicultuurproducten, afkomstig
uit een Lid-Staat en bestemd om in
Nederland te worden ingevoerd dan
wel naar een Lid-Staat of een derde
land te worden doorgevoerd, onmiddellijk melden aan de VWA en deze
aquicultuurdieren of aquicultuurproducten in afzondering houden totdat
door de minister, zodanig na onderzoek, is beslist;.
3. In het tweede lid, onderdeel e
wordt ‘de inspecteur’ vervangen door:
de ambtenaar.

komstig hetgeen de Minister daaromtrent heeft bepaald’.
3. In onderdeel f wordt ‘de
Rijksdienst’ vervangen door: de
Minister.
4. In onderdeel j wordt ‘een door de
directeur vast te stellen protocol dat
ter inzage ligt bij de kringkantoren
van de Rijksdienst’ vervangen door:
een door de Minister goedgekeurd
protocol dat ter inzage ligt bij de
VWA.
5. Onderdeel p komt te luiden:
p. de aanbieder meldt de aanvang en
het einde van de blokperiode uiterlijk
om 14.00 uur op de tweede werkdag
voorafgaande aan de blokperiode aan
de VWA.

Artikel XI
De Regeling bescherming persoonlijke levenssfeer (Rijksdienst voor de
keuring van Vee en Vlees)11 wordt
ingetrokken.

C
Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid, aanhef, komt te luiden:
1. Het ten behoeve van de export
aanvoeren van varkens op een varkensverzamelcentrum is verboden tenzij de exporteur van de varkens de
VWA uiterlijk om 14.00 op de tweede
werkdag voorafgaande aan de aanvoer op het varkensverzamelcentrum
door middel van een daartoe verstrekt aanvraagformulier in kennis
heeft gesteld van de voorgenomen
aanvoer op het varkensverzamelcentrum en de Minister de exporteur
schriftelijk in kennis heeft gesteld
tegen de aanvoer geen bezwaar te
hebben en voldaan is aan:.
2. Het tweede lid komt te luiden:
2. Het ten behoeve van een in
Nederland gelegen slachthuis aanvoeren van uit Nederland afkomstige
varkens op een varkensverzamelcentrum is verboden tenzij de handelaar
van de varkens de VWA uiterlijk om
14.00 op de tweede werkdag voorafgaande aan de aanvoer op het varkensverzamelcentrum de VWA van
de van de voorgenomen aanvoer door
middel van een daartoe verstrekt aanvraagformulier in kennis heeft gesteld
onder vermelding van de aanvoerdatum, het aantal varkens en de UBNnummers van de aan te voeren varkens op het varkensverzamelcentrum
en de Minister de handelaar schriftelijk in kennis heeft gesteld tegen de
aanvoer geen bezwaar te hebben.
3. In het derde lid wordt ‘de
Rijksdienst’ vervangen door: de
VWA.

Artikel XII
De Regeling betreffende het bijeenbrengen van dieren 200012 wordt als
volgt gewijzigd:
A
Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
1. Onderdeel f komt als volgt te luiden:
f. VWA: de Voedsel en Waren
Autoriteit, ingesteld door de Minister
van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport bij besluit van 8 juli 2002
(Stcrt. 127);.
2. De onderdelen g, l en ee komen te
vervallen.
3. In onderdeel u komt ‘door of vanwege de Rijksdienst afgegeven’ te vervallen.
4. In de onderdelen v en w wordt ‘de
Rijksdienst’ telkens vervangen door:
de VWA.
5. De onderdelen h tot en met gg
worden geletterd g tot en met ee.
B
Artikel 6, eerste lid, wordt als volgt
gewijzigd:
1. In onderdeel d wordt ‘een door de
directeur van de Rijksdienst goedgekeurd ongediertebestrijdingsprogramma’ vervangen door: een door de
Minister goedgekeurd ongediertebestrijdingsprogramma.
2. In onderdeel e wordt ‘overeenkomstig hetgeen de directeur van de
Rijksdienst daaromtrent heeft
bepaald’ vervangen door: overeen-
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D
In artikel 9 komt de tweede zin van
onderdeel a te luiden:
Voor zover de varkens afkomstig zijn
uit Nederland gaan zij vergezeld van
een door de Minister opgemaakt
begeleidings- en waarschuwingsformulier; .
E
Artikel 9c wordt als volgt gewijzigd:
1. In onderdeel c wordt ‘directeur van
de Rijksdienst’ vervangen door: de
Minister.
2. In onderdeel g wordt ‘de
Rijksdienst’ vervangen door: de
Minister.
3. In onderdeel l wordt ‘de
Rijksdienst’ telkens vervangen door:
de VWA.
4. In onderdeel w wordt: ‘officiële
dierenarts’ vervangen door: keuringsdierenarts.
5. In onderdeel x wordt ‘de
Rijksdienst’ telkens vervangen door:
de keuringsdierenarts of de assistent.
F
Artikel 9d, eerste lid, wordt als volgt
gewijzigd:
1. In de onderdelen d en h wordt ‘de
Rijksdienst’ telkens vervangen door:
de keuringsdierenarts of de assistent.
2. In onderdeel i wordt ‘de
Rijksdienst’ vervangen door: de
VWA.
3. Onderdeel o komt te luiden:
o. van het overbrengen naar een
andere epidemiologische bedrijfseenheid, bedoeld in onderdeel l, tweede
gedachtestreepje, wordt mededeling
gedaan aan de VWA met gebruikmaking van een daartoe ter beschikking
gesteld formulier.
G
In artikel 9e, tweede lid, wordt de
zinsnede ‘worden de runderen door
de aanbieder na voorafgaande kennisgeving aan de Rijksdienst met
gebruikmaking van een door de
Rijksdienst daartoe ter beschikking
gesteld formulier’ vervangen door:
worden de runderen door de aanbieder na voorafgaande kennisgeving
aan de VWA met gebruikmaking van
een daartoe ter beschikking gesteld
formulier’.
H
In artikel 9g wordt in het eerste lid
‘de Rijksdienst’ vervangen door ‘de
Minister’ en wordt ‘met gebruikma-

king van een daartoe door de
Directeur van de Rijksdienst ter
beschikking gesteld formulier’ vervangen door: met gebruikmaking van een
daartoe ter beschikking gesteld formulier.
I
In artikel 9k wordt in het vierde lid
‘bij de Rijksdienst’ vervangen door
‘door de Minister’ en wordt ‘met
gebruikmaking van een daartoe door
de Directeur van de Rijksdienst ter
beschikking gesteld formulier’ vervangen door: met gebruikmaking van een
daartoe ter beschikking gesteld formulier.
J
Artikel 9m wordt als volgt gewijzigd:
1. In onderdeel h wordt ‘de
Rijksdienst’ vervangen door: de
Minister.
2. In onderdeel m wordt ‘de
Rijksdienst’ telkens vervangen door:
de VWA.
3. In onderdeel x wordt ‘officiële dierenarts’ vervangen door: keuringsdierenarts.
4. In onderdeel y wordt ‘de
Rijksdienst’ telkens vervangen door:
de keuringsdierenarts of de assistent.
K
Artikel 9n wordt als volgt gewijzigd:
1. In onderdeel g wordt ‘de
Rijksdienst’ vervangen door: de keuringsdierenarts of de assistent.
2. In onderdeel h wordt ‘de
Rijksdienst’ vervangen door: de
VWA.
L
In artikel 9t wordt in het eerste lid
‘de kringdirecteur van de Rijksdienst’
vervangen door: de VWA.
M
In artikel 10 wordt ‘dierenarts’ telkens vervangen door: keuringsdierenarts.
N
Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt ‘de Regeling
RVV-tarieven Gezondheids- en welzijnswet voor dieren 1994’ vervangen
door: ‘de Regeling tarieven
Gezondheids- en welzijnswet voor
dieren’.
2. In het tweede en vijfde lid wordt
‘de Rijksdienst’ telkens vervangen
door: de VWA.
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3. In het tweede tot en met vijfde lid
wordt ‘dierenarts’ telkens vervangen
door: keuringsdierenarts.
O
Artikel 15, tweede en derde lid, worden vervangen door:
2. Degene, die voornemens is pluimvee, loopvogels of postduiven afkomstig van verschillende plaatsen tijdelijk op één plaats bijeen te brengen, is
verplicht:
a. van dit voornemen ten minste acht
dagen van tevoren kennis te geven
aan de VWA;
b. de dieren, alvorens deze toe te
laten, bij de plaats van aanvoer op
zijn kosten te laten onderzoeken door
één of meer dierenartsen.
3. In afwijking van het tweede lid is
degene die voornemens is postduiven
voor een wedvlucht bijeen te brengen
verplicht van dit voornemen jaarlijks
een overzicht aan de VWA te doen
toekomen. De Minister kan besluiten
de postduiven, alvorens deze bij de
wedvlucht worden toegelaten, bij de
plaats van aanvoer te laten onderzoeken door één of meer dierenartsen,
op kosten van degene die de postduiven voor de wedvlucht bijeen heeft
gebracht.
P
Bijlage I Varkensverzamelcentra
wordt als volgt gewijzigd:
1. In punt 5 wordt ‘de directeur van
Rijksdienst’ vervangen door ‘de
Minister’.
2. In punt 13 wordt ‘de Rijksdienst’
telkens vervangen door: de VWA.
3. In punt 29 wordt ‘officiële dierenarts’ vervangen door: keuringsdierenarts.
4. In punt 30 wordt ‘de rijksdienst’
vervangen door: de keuringsdierenarts
of de assistent.
Artikel XIII
De Regeling betreffende uitvoering
bestrijdingsmaatregelen besmettelijke
dierziekten13 wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
1. Onderdeel b komt te luiden:
b. ambtenaar: ambtenaar, bedoeld in
artikel 114, tweede lid, van de wet.
2. Onderdeel c komt te luiden:
c. Minister: Minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij.
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B
Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid komt ‘op een door
de aangewezen ambtenaar te bepalen
plaats’ te vervallen.
2. Het tweede lid komt te luiden:
2. Waarschuwingsborden kunnen
langs de openbare weg vooraangekondigd worden.
C
In artikel 7, eerste lid, wordt ‘de aangewezen ambtenaar’ telkens vervangen door: de ambtenaar.
D
In artikel 9 wordt het onderdeel ‘hitte
in de vorm van:’ geletterd ‘a.’ en
wordt in onderdeel c ‘de aangewezen
ambtenaar’ vervangen door: de
Minister.
E
In artikel 10 wordt ‘De aangewezen
ambtenaar beslist in elk bijzonder
geval zonodig in overleg met de burgemeester of met het hoofd,’ vervangen door: De ambtenaar beslist in elk
bijzonder geval.
F
In artikel 11 wordt ‘door de daartoe
door de aangewezen ambtenaar,
zonodig in overleg met de burgemeester of met het hoofd, aangewezen
personen’ vervangen door: door de
ambtenaar.
G
In artikel 12 wordt ‘de aangewezen
ambtenaar’ vervangen door: de ambtenaar.
H
Bijlage I wordt als volgt gewijzigd:
1. De zinsnede ‘de aangewezen ambtenaar’ wordt telkens vervangen door:
de ambtenaar.
2. Onder ‘Het ontsmetten van dieren,
gebouwen en terreinen, bijenwoning,
bewaarplaatsen van mest, voorwerpen
en produkten’, onderdeel 6, laatste
zin komt als volgt te luiden:
Het draaiboek ligt ter inzage bij het
Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij en bij de
Voedsel en Waren Autoriteit.
Artikel XIV
De Regeling dierenvervoer14 wordt
als volgt gewijzigd:

A
Artikel 1, onderdeel b, komt te luiden:
b. VWA: de Voedsel en Waren
Autoriteit, ingesteld bij besluit van de
Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport van 8 juli 2002
(Stcrt. 127);.
B
Artikel 6 komt te luiden:
Artikel 6
Een aanvraag voor inschrijving in het
register, bedoeld in artikel 18, eerste
lid, onderdeel b, van het besluit
wordt op een daartoe bestemd formulier gezonden aan de VWA.
C
In artikel 7 wordt ‘door de directeur
namens de Minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij’ vervangen
door: door de Minister.
D
Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het tweede lid komt te luiden:
2. Het in het eerste lid bedoelde
bewijsstuk wordt door de Minister
afgegeven na een keuring van het
voertuig en is slechts geldig indien en
voor zolang op het voertuig een daarbij behorende, door de Minister
beschikbaar gestelde dierenvervoerplaat, waarop de in het bewijsstuk
vermelde gegevens in code zijn vermeld, is bevestigd overeenkomstig het
derde lid.
2. In het vijfde lid wordt ‘de directeur’ vervangen door: de Minister.

Artikel XVI
In de Bijlage, punten 4 en 6, van
Regeling erkenning laboratoria snelle
BSE-testen16 wordt ‘de Rijksdienst
voor de keuring van Vee en Vlees’
telkens vervangen door: de Voedsel
en Waren Autoriteit.
Artikel XVII
In artikel 2a van de Regeling gedeeltelijke buitenwerkingstelling tarieven
Plantenziektenkundige Dienst17 vervalt: onderscheidenlijk de Rijksdienst
voor de keuring van Vee en Vlees,.
Artikel XVIII
In artikel 5 van de Regeling gezondheidsverklaring personen werkzaam
in de vleessector18 wordt ‘de
Rijksdienst voor de keuring van Vee
en Vlees’ vervangen door: de ambtenaar, bedoeld in artikel 114, eerste
lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren.
Artikel XIX
De Regeling handel levende dieren en
levende producten19 wordt als volgt
gewijzigd:

A
Artikel 1.1, eerste lid, wordt als volgt
gewijzigd:
1. De begripsbepaling ‘rijksdienst’
wordt vervangen door ‘VWA: de
Voedsel en Waren Autoriteit, ingesteld bij besluit van de Minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
van 8 juli 2002 (Stcrt. 127)’.
2. Na de begripsbepaling rijksdienst
wordt een nieuwe begripsbepaling
ingevoegd, luidende:
E
ambtenaar: ambtenaar, bedoeld in
In Bijlage A en Bijlage B vervalt telartikel 114, eerste of tweede lid van
kens ‘Voorburg,’ en wordt ‘De
de wet;’
Directeur van de Rijksdienst voor de 3. De begripsbepaling ‘keuringsdiekeuring van Vee en Vlees’ telkens ver- renarts’ komt te luiden:
vangen door: De Minister van
keuringsdierenarts: dierenarts verbonLandbouw, Natuurbeheer en Visserij, den aan de VWA;.
voor deze:.
B
Artikel XV
In artikel 2.2, tweede lid, wordt ‘de
Artikel 7.1, zesde lid, van de Regeling keuringsdierenarts’ vervangen door:
dierlijke EG-premies15 komt te luiden: de minister.
6. De producent voegt bij zijn premie-aanvraag ossen een verklaring
C
van een dierenarts of een krachtens
Artikel 2.4 wordt als volgt gewijzigd:
de Wet op de uitoefening van de dier- 1. Voor de tekst wordt de aanduiding
geneeskunde 1990 geregistreerde cast- ‘1.’ geplaatst.
reur dat de dieren waarvoor premie
2. Er wordt een lid toegevoegd, luiwordt aangevraagd, zijn gecastreerd.
dende:
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2. De in het eerste lid bedoelde
bewijsstukken worden afgegeven door
de minister.
D
In artikel 2.7 wordt ‘de rijksdienst’
vervangen door: de keuringsdierenarts.
E
Artikel 2.16 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt ‘de keuringsdierenarts’ vervangen door: de
minister.
2. In het vierde lid wordt ‘de directeur van de rijksdienst’ vervangen
door: de VWA.
F
In artikel 2.25, eerste lid, wordt ‘de
keuringsdierenarts binnen wiens kring
de erkende inspectiepost is gelegen’
vervangen door: de keuringsdierenarts.
G
In artikel 2.26, eerste lid, wordt ‘de
keuringsdierenarts binnen wiens kring
de plaats van bestemming is gelegen’
vervangen door ‘de VWA’ en wordt
‘vorenbedoelde plaats’ gewijzigd in:
de plaats van bestemming.
H
Artikel 2.32 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt ‘de keuringsdierenarts’ vervangen door: de
minister.
2. In het tweede lid wordt ‘al naar
gelang de keuringsdierenarts daaromtrent heeft besloten en met inachtneming van diens aanwijzingen’ vervangen door: al naar gelang de minister
daaromtrent heeft besloten en met
inachtneming van de aanwijzingen
van de keuringsdierenarts.
3. In het derde lid wordt ‘de keuringsdierenarts’ vervangen door: de
minister.
I
Artikel 2.34 wordt als volgt gewijzigd:
1. De zinsnede ‘door of namens de
keuringsdierenarts’ wordt vervangen
door: door de keuringsdierenarts.
2. De zinsnede ‘tijdig bij de keuringsdierenarts is gemeld’ wordt vervangen
door: tijdig bij de VWA is gemeld.

J
Artikel 2.35 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid wordt de zinsnede
‘aan de keuringsdierenarts binnen
wiens kring die inspectiepost is gelegen’ vervangen door: aan de VWA.
2. In het derde lid wordt de zinsnede
‘aan de in het tweede lid bedoelde
keuringsdierenarts’ vervangen door:
aan de keuringsdierenarts.
K
Artikel 2.36 wordt als volgt gewijzigd:
1. In onderdeel a wordt de zinsnede
‘door de in artikel 2.35, tweede lid,
bedoelde keuringsdierenarts’ vervangen door: door de minister.
2. In onderdeel c wordt de zinsnede
‘aan de in artikel 2.35, tweede lid,
bedoelde keuringsdierenarts’ wordt
vervangen door: aan de keuringsdierenarts.
L
Artikel 2.42 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt ‘de keuringsdierenarts’ vervangen door: de
minister.
2. In het tweede lid wordt ‘al naar
gelang hetgeen de keuringsdierenarts
daaromtrent heeft besloten, met
inachtneming van diens aanwijzingen’
vervangen door: al naar gelang de
minister daaromtrent heeft besloten
en met inachtneming van de aanwijzingen van de keuringsdierenarts.
M
In artikel 2.43, tweede lid, wordt ‘de
in artikel 2.44, tweede lid, bedoelde
keuringsdierenarts’ vervangen door:
de minister.
N
Artikel 2.44 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het tweede lid komt te luiden:
2. Tenzij met de minister anders is
overeengekomen, geeft de belanghebbende bij de lading van elke aanvoer
als bedoeld in het eerste lid, ten minste 24 uur voor de aankomst bij de
inspectiepost kennis aan de VWA,
onder opgave van het vermoedelijke
tijdstip van aankomst, van de hoeveelheid, van de herkomst en van de
soort producten, overeenkomstig artikel 1, tweede, derde en vierde lid, van
beschikking 93/13/EEG, met dien verstande dat de bevoegde autoriteit,
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bedoeld in artikel 1, vierde lid, van
die beschikking de minister is en
onder importeurs of hun vertegenwoordigers de belanghebbende bij de
lading wordt verstaan.
2. In het derde lid wordt ‘de in het
tweede lid bedoelde keuringsdierenarts’ vervangen door: de keuringsdierenarts.
3. In het zesde, achtste en negende lid
wordt ‘De keuringsdierenarts of het
onder zijn verantwoordelijkheid
geplaatste personeel’ telkens vervangen door: De keuringsdierenarts.
O
Artikel 2.45 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid, onderdeel a,
wordt de zinsnede ‘de in artikel 2.44,
tweede lid, bedoelde keuringsdierenarts’ vervangen door: de minister.
2. In het eerste lid, onderdeel b,
wordt de zinsnede ‘de keuringsdierenarts’ vervangen door: de VWA.
3. In het tweede lid wordt de zinsnede
‘de keuringsdierenarts’ vervangen
door: de minister.
P
Artikel 2.46 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt de zinsnede
‘de keuringsdierenarts, bedoeld in
artikel 2.44, tweede lid,’ vervangen
door: de minister.
2. In het tweede lid wordt de zinsnede
‘de keuringsdierenarts’ vervangen
door: de minister.
Q
Artikel 2.47 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt de zinsnede
‘de keuringsdierenarts binnen wiens
kring zich de luchthaven of haven
bevindt’ vervangen door: de keuringsdierenarts.
2. In het tweede lid wordt de zinsnede
‘de in het eerste lid bedoelde keuringsdierenarts’ vervangen door: de
keuringsdierenarts.
R
In artikel 2.49, vierde lid, onderdeel
b, wordt ‘onder verantwoordelijkheid
van de rijksdienst’ vervangen door:
onder toezicht van de keuringsdierenarts.
S
In artikel 2.50 wordt ‘de keuringsdierenarts’ vervangen door: de VWA.
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T
In artikel 2.50a, tweede lid, wordt ‘de
keuringsdierenarts genoemd in artikel
2.44, tweede lid,’ vervangen door: de
minister.
U
In artikel 2.50b wordt ‘de keuringsdierenarts binnen wiens kring het entrepot is gelegen,’ vervangen door: de
minister.
V
Artikel 2.50c wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid, onderdeel d,
wordt ‘de rijksdienst’ telkens vervangen door ‘de VWA’ en wordt ‘door
de keuringsdierenarts’ telkens vervangen door: door de VWA.
2. In het derde lid, onderdeel e, wordt
‘ten behoeve van de rijksdienst over
de in het eerste lid, onderdeel e,
genoemde voorzieningen’ vervangen
door: ten behoeve van de VWA over
de in het eerste lid, onderdeel d,
genoemde voorzieningen.
3. In het zesde lid wordt ‘de keuringsdierenarts, werkzaam in de kring
waarin de opslagfaciliteit is gelegen’
vervangen door: de keuringsdierenarts.
W
Artikel 2.50d wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede en vierde lid wordt
‘de betrokken kringdirecteur’ telkens
vervangen door: de minister.
2. Het vijfde lid komt te luiden:
5. De aanvraag voor een registratie
of erkenning wordt ingediend bij de
VWA op een daartoe bestemd formulier.
X
Artikel 2.51 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid komt te luiden:
1. Indien wordt vermoed of geconstateerd dat in de partij verwekkers
van ziekten, zoönosen of andere aandoeningen aanwezig zijn of dat de
producten afkomstig zijn uit een met
een epidemische dierziekte besmet
gebied, kan de minister, indien hij de
aanwezigheid van verwekkers van
ziekten, zoönosen of andere aandoeningen vermoedt, gelasten dat de producten voor rekening van verzender
of diens gemachtigde, dan wel de
afnemer, in tijdelijke afzondering

worden geplaatst, dan wel worden,
zonder vergoeding van Staatswege en:
a. voor rekening van de verzender of
diens gemachtigde, al naar gelang de
minister daaromtrent heeft besloten
en met inachtneming van de aanwijzingen van de keuringsdierenarts, de
producten vernietigd, of
b. voor rekening van de afnemer, al
naar gelang de minister daaromtrent
heeft besloten en met inachtneming
van aanwijzingen van de keuringsdierenarts, voor andere doeleinden
gebruikt dan waarvoor ze zijn
bestemd.
2. In het tweede en derde lid wordt
‘de keuringsdierenarts’ telkens vervangen door: de minister.
Y
Artikel 2.52 wordt als volgt gewijzigd:
1. Voor de tekst wordt de aanduiding
‘1.’ geplaatst.
2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
2. De in het eerste lid bedoelde
bewijsstukken worden afgegeven door
de minister.
Z
Artikel 2.56, tweede lid, onderdeel c,
wordt als volgt gewijzigd:
1. De zinsnede ‘door of namens de
keuringsdierenarts’ wordt vervangen
door: door de keuringsdierenarts.
2. De zinsnede ‘tijdig bij de keuringsdierenarts is gemeld’ wordt vervangen
door: tijdig bij de VWA is gemeld.
AA
In artikel 2.57 wordt ‘de keuringsdierenarts, bedoeld in artikel 2.35, tweede lid,’ vervangen door: de keuringsdierenarts.
BB
In artikel 2.59 wordt ‘de keuringsdierenarts, bedoeld in artikel 2.44, tweede lid,’ vervangen door: de keuringsdierenarts.
CC
Artikel 2.60 komt te luiden:
Artikel 2.60
Het onderzoek, bedoeld in de artikelen 2.5, 2.17, 2.18 en 2.53, wordt
uiterlijk vóór 14.00 uur op de tweede
werkdag voorafgaand aan het tijdstip
van de voorgenomen uitvoer aangevraagd bij de VWA op een daartoe
beschikbaar gesteld aanvraagformu-
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lier. Per aanvraagformulier kan
slechts voor één partij een onderzoek
worden aangevraagd.
DD
Artikel 2.62 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt ‘De directeur van de rijksdienst’ vervangen
door: De minister.
2. In het tweede lid wordt ‘de directeur van de rijksdienst’ vervangen
door: de minister.
3. Het tweede lid, onderdeel d, komt
te luiden:
d. meldt nalatigheden en onregelmatigheden met betrekking tot een levering van een partij onmiddellijk aan
de VWA en houdt de betrokken dieren of producten in afzondering totdat door de minister, zonodig na een
onderzoek van de dieren of producten
is beslist.
EE
Artikel 2.63, eerste lid, wordt als
volgt gewijzigd:
1. In onderdeel a wordt ‘de directeur
van de rijksdienst’ vervangen door: de
minister.
2. In onderdeel p wordt ‘overeenkomstig de aanwijzingen van de directeur
van de rijksdienst gereinigd en ontsmet’ vervangen door: gereinigd en
ontsmet overeenkomstig de door de
minister gestelde voorwaarden.
FF
In artikel 2.64, eerste lid, onderdeel d,
wordt ‘ambtenaren van de rijksdienst’
vervangen door: ambtenaren als
bedoeld in artikel 114, eerste of tweede lid, van de wet.
GG
In artikel 3.1, eerste lid, onderdeel d,
wordt ‘de rijksdienst’ vervangen door:
de minister.
HH
Artikel 3.8 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het tweede lid, onderdeel c, komt
te luiden:
c. de minister voorafgaand aan het
brengen in Nederland aan de ontvanger een verklaring heeft verstrekt
waaruit blijkt dat de kalvermesterij,
waarvoor de dieren bestemd zijn,
door de minister is toegelaten en dat
in de mesterij gelegenheid bestaat tot
opname van de dieren.
2. In het derde lid wordt ‘de kringdirecteur binnen wiens kring de kalver-
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mesterij is gelegen’ vervangen door:
de VWA.
II
Artikel 3.9 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid, onderdeel a,
wordt ‘de rijksdienst’ vervangen door:
de ambtenaren, bedoeld in artikel
114, eerste en tweede lid, van de wet.
2. Het tweede lid, onderdeel b, komt
te luiden:
b. indien de dieren per motorrijtuig
of daardoor voortbewogen aanhangwagen zijn vervoerd, moet blijkens
het geschrift, bedoeld in artikel 13,
eerste lid, van de Regeling inzake
hygiënevoorschriften besmettelijke
dierziekten 2000 het vervoermiddel
terstond na het gebruik zijn ontsmet
overeenkomstig die regeling.
3. Het derde lid komt te vervallen.
JJ
Artikel 3.10, tweede lid, komt te luiden:
2. In afwijking van het eerste lid worden de in artikel 3.8, tweede lid,
bedoelde dieren overeenkomstig het
besluit van de minister binnen een
door deze gestelde termijn gedood op
een daartoe door de minister aangewezen plaats onder toezicht van de
ambtenaren bedoeld in artikel 114,
eerste en tweede lid, van de wet.

kring, bedoeld in het tweede lid,’ vervangen door: een keuringsdierenarts.
2. In het vierde lid wordt ‘de in het
tweede lid bedoelde kringdirecteur’
vervangen door ‘de minister’ en
wordt ‘door of namens die kringdirecteur’ vervangen door: door de
minister.
OO
In artikel 3.14, tweede lid, wordt ‘de
voor het slachthuis verantwoordelijke
keuringsdierenarts’ vervangen door:
de keuringsdierenarts.
PP
Artikel 3.15, tweede lid, wordt als
volgt gewijzigd:
1. De zinsnede ‘de rijksdienst’ wordt
vervangen door: de ambtenaren.
2. De zinsnede ‘door de directeur van
de rijksdienst bijgehouden’ vervalt.
3. De zinsnede ‘artikelen 3.16’ wordt
vervangen door: de artikelen 9a tot
en met 9j van de Regeling betreffende
het bijeenbrengen van dieren 2000.
QQ
In artikel 5.1 vervalt het zinsdeel ‘,dat
is opgesteld volgens een door de
directeur van de rijksdienst vastgesteld model’.

RR
In artikel 6.1 wordt ‘bevoegde dierenKK
arts: dierenarts die door de directeur
In artikel 3.11 wordt ‘de kringdirecvan de rijksdienst is belast met het
teur binnen wiens kring die kalveruitvoeren van een aantal uit richtlijn
mesterij is gelegen,’ vervangen door:
90/539/EEG voortvloeiende taken;’
de VWA.
vervangen door ‘bevoegde dierenarts:
dierenarts die door de Minister is
LL
belast met het uitvoeren van een aanIn artikel 3.12 wordt ‘de directeur
tal uit richtlijn 90/539/EEG voortvan de rijksdienst’ vervangen door ‘de vloeiende taken;’.
minister’ en wordt ‘die directeur’ vervangen door ‘de minister’.
SS
In artikel 6.8 wordt ‘de directeur van
MM
de rijksdienst’ vervangen door: de
In artikel 3.13a wordt ‘de kringdirec- VWA.
teur binnen wiens kring dat bedrijf
zich bevindt, naar een daarbij aange- T T
wezen slachthuis’ vervangen door ‘de In artikel 6.9 wordt ‘de kringdirecteur
minister naar een door hem aangewe- binnen wiens kring het bedrijf van
zen slachthuis’ en wordt ‘de kringdibestemming, onderscheidenlijk het in
recteur kan’ vervangen door ‘de
artikel 6.10 bedoelde slachthuis is
minister kan’.
gelegen’ vervangen door: een ambtenaar.
NN
Artikel 3.13b wordt als volgt gewijUU
zigd:
Artikel 6.11 wordt als volgt gewij1. In het derde lid wordt ‘een keuzigd:
ringsdierenarts die werkzaam is in de 1. In het eerste lid wordt ‘de rijks-
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dienst’ vervangen door: de ambtenaren.
2. In het zesde lid wordt ‘de rijksdienst’ vervangen door: de ambtenaar.
VV
In artikel 8.5b wordt ‘de directeur
van de rijksdienst’ vervangen door: de
minister.
WW
In artikel 8.5e, eerste lid, wordt ‘de
keuringsdierenarts’ vervangen door:
de ambtenaar.
XX
In artikel 8.5f, eerste lid, wordt ‘de
directeur van de rijksdienst’ vervangen door: de minister.
YY
In artikel 8.5g wordt ‘worden alle
vogels van de desbetreffende partij
behandeld met een door de directeur
van de rijksdienst goedgekeurde
methode’ vervangen door: besluit de
minister dat alle vogels van de desbetreffende partij worden behandeld
met een door de minister aan te wijzen methode.
ZZ
Artikel 8.7 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt ‘De directeur van de rijksdienst’ vervangen
door: De minister.
2. In het derde lid wordt ‘de directeur
van de rijksdienst’ vervangen door: de
minister.
AAA
In artikel 8.8, tweede lid, wordt ‘de
rijksdienst’ vervangen door: de ambtenaren.
BBB
In artikel 9.9, eerste, tweede, derde en
vierde lid, wordt ‘de keuringsdierenarts’ telkens vervangen door: de
minister.
CCC
In de Bijlage Hoofdstuk 3, Afdeling 6
wordt in punt 3 ‘de directeur van de
rijksdienst’ vervangen door ‘de minister’, wordt in punt 5 ‘de rijksdienst’
vervangen door ‘de minister’ en
wordt in punt 10 ‘de rijksdienst’ telkens vervangen door: de VWA.
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Artikel XX
De Regeling identificatie en registratie van dieren 200220 wordt als volgt
gewijzigd:
A
Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
1. Onderdeel h komt te luiden:
h. VWA: Voedsel en Waren
Autoriteit; .
2. Onderdeel x komt te luiden:
x. registratienummer: het op het
bewijsstuk, bedoeld in artikel 9 van
het Besluit dierenvervoer 1994, vermelde nummer;.
B
Artikel 24 komt te luiden:
Artikel 24
De ambtenaren, bedoeld in artikel
114, eerste lid, van de wet zijn tevens
belast met het toezicht op de naleving
van titel I van verordening 1760/2000.
C
Artikel 26 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt ‘de rijksdienst’ vervangen door: de minister.
2. In het tweede lid wordt ‘de rijksdienst’ vervangen door: de VWA.
3. Het derde lid komt te luiden:
3. De runderen, bedoeld in het
tweede lid, worden terstond afgezonderd van de overige runderen in het
slachthuis. De ambtenaar van de
VWA kan terzake aanwijzingen
geven.
4. In het vierde lid, onderdeel d,
wordt ‘de rijksdienst’ vervangen door:
de ambtenaar, bedoeld in artikel 114,
eerste lid, van de wet.
D
In de artikelen 30, 31, 32 en 36 wordt
‘het RVV-registratienummer’ telkens
vervangen door: het registratienummer.
E
In artikel 33 wordt in het eerste lid
‘de rijksdienst’ vervangen door ‘de
Minister’ en wordt in het tweede lid
‘de rijksdienst’ vervangen door: de
VWA.
F
In artikel 38 wordt in het eerste lid
‘de rijksdienst’ vervangen door ‘de
Minister’ en wordt in het tweede lid
‘de rijksdienst’ vervangen door: de
VWA.

G
Artikel 41, eerste lid, komt te luiden:
1. De artikelen 39 en 40 gelden niet
met betrekking tot het vervoer van
dieren dat geschiedt onder toezicht
van ambtenaren als bedoeld in artikel
114, tweede lid, van de wet.

2. Tenzij met de Minister anders is
overeengekomen, geeft de belanghebbende bij de lading van elke aanvoer
als bedoeld in het eerste lid, ten minste 24 uur voor de aankomst bij de
inspectiepost kennis aan de VWA,
onder opgaven van het vermoedelijke
tijdstip van aankomst, van de hoeArtikel XXI
veelheid, van de herkomst en van de
De Regeling in- en doorvoer van
soort producten overeenkomstig artipluimveeproducten 199321 wordt als
kel 1, tweede, derde en vierde lid, van
volgt gewijzigd:
beschikking 93/13/EEG, met dien verstande dat de bevoegde autoriteit,
A
bedoeld in artikel 1, vierde lid, van
In artikel 1 wordt de begripsbepaling die beschikking de Minister is.
‘rijksdienst’ vervangen door: Minister: 3. In het derde lid wordt ‘de officiële
Minister van Landbouw,
dierenarts binnen wiens district de
Natuurbeheer en Visserij.
inspectiepost is gelegen’ vervangen
door: de officiële dierenarts.
B
In artikel 3, tweede lid, onderdeel b,
G
wordt ‘de directeur van de rijksdienst’ Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:
vervangen door: de Minister.
1. In het eerste lid wordt ‘de officiële
dierenarts binnen wiens district zich
C
de luchthaven of haven bevindt’ verIn artikel 4, tweede lid, wordt ‘door
vangen door: de officiële dierenarts.
een door de staatssecretaris van
2. In het derde lid wordt ‘de officiële
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
dierenarts binnen wiens district zich
aangewezen dienst’ vervangen door:
de haven of luchthaven bevindt,’ verde Minister.
vangen door: de officiële dierenarts.
D
Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid, onderdeel a,
wordt ‘de officiële dierenarts binnen
wiens district deze plaats is gelegen,
onder opgave van deze plaats,’ vervangen door: de VWA, onder opgave
van de plaats van ontvangst.
2. In het eerste lid, onderdeel a,
wordt ‘aan de officiële dierenarts binnen wiens district de plaats waar de
handelaar de partij pluimveeproducten ontvangt is gelegen’ vervangen
door: aan de officiële dierenarts.
3. In het tweede lid vervalt ‘door of
namens de directeur van de rijksdienst’ en wordt ‘de Minister van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij’
vervangen door: de Minister.
E
Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste, tweede en vierde lid
wordt ‘de officiële dierenarts’ telkens
vervangen door: de Minister.
2. In het eerste en tweede lid wordt
‘gelasten’ telkens vervangen door:
besluiten.
F
Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het tweede lid komt te luiden:
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H
In artikel 13, derde lid, wordt ‘de
officiële dierenarts’ vervangen door:
de Minister.
I
Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid, aanhef, wordt
‘kan de officiële dierenarts gelasten’
vervangen door: kan de Minister
besluiten.
2. In het eerste lid, onderdelen a en b,
tweede lid, aanhef, en derde lid,
wordt ‘de officiële dierenarts’ telkens
vervangen door: de Minister.
J
Artikel 15, derde lid, komt te luiden:
3. Tenzij met de Minister anders is
overeengekomen, geeft de belanghebbende bij de lading van de aanvoer
als bedoeld in het tweede lid ten minste 24 uur voor de aankomst schriftelijk kennis aan de VWA, onder opgave van het vermoedelijke tijdstip van
aankomst, van de hoeveelheid, van de
herkomst en van de soort producten.
Artikel XXII
De Regeling in- en doorvoer vlees
197922 wordt als volgt gewijzigd:

9

A
In artikel 1 wordt de begripsbepaling
‘inspecteur’ vervangen door de
begripsbepalingen:
Minister: Minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij;
ambtenaar: ambtenaar als bedoeld in
artikel 114, tweede lid, van de
Gezondheids- en welzijnswet voor
dieren;
en wordt de begripsbepaling ‘rijksdienst’ vervangen door:
V W A : Voedsel en Waren Autoriteit,
ingesteld bij besluit van de Minister
van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport van 8 juli 2002 (Stcrt. 127);.
B
Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid, onderdeel b,
wordt ‘de Directeur van de rijksdienst’ vervangen door: de Minister.
2. In het tweede lid wordt ‘de keuringsdierenarts van de rijksdienst’ vervangen door ‘de ambtenaar’ en wordt
‘de Directeur van de Rijksdienst’ telkens vervangen door: de Minister.

F
Artikel 7f wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid wordt ‘Tenzij met
de inspecteur anders is overeengekomen’ vervangen door ‘Tenzij met de
Minister anders is overeengekomen’,
wordt ‘de inspecteur binnen wiens
kring de erkende inspectiepost is gelegen’ vervangen door ‘de VWA’ en
wordt ‘de voornoemde inspecteur’
vervangen door: de Minister.
2. In het derde lid wordt ‘de inspecteur binnen wiens kring de erkende
inspectiepost is gelegen’ vervangen
door: de ambtenaar.
3. In het vierde lid wordt ‘aan de
inspecteur’ vervangen door: de ambtenaar.
4 In het zesde lid wordt ‘de inspecteur’ vervangen door: de ambtenaar.
G
Artikel 7g wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt ‘de inspecteur binnen wiens district zich de
luchthaven of haven bevindt’ vervangen door: de ambtenaar.
2. In het tweede lid wordt ‘de in dat
lid bedoelde inspecteur’ vervangen
door: de ambtenaar.
3. In het derde lid wordt ‘de inspecteur binnen wiens district zich de
haven of luchthaven bevindt’ vervangen door: de ambtenaar.

M
Artikel 9 wordt vervangen door:
Artikel 8a
De regeling is niet van toepassing op
beenderen, daaronder begrepen
gebroken of gemalen beenderen.
Artikel 9
1. Een wijziging van een of meer
onderdelen van de in deze regeling
genoemde richtlijnen treedt voor de
toepassing van de artikelen uit deze
regeling, waarin naar die onderdelen
wordt verwezen, in werking met
ingang van de dag waarop aan de
betrokken wijzigingsrichtlijnen uitvoering moet zijn gegeven.
2. De Minister doet van een wijzigingsrichtlijn als bedoeld in het eerste
lid mededeling in de Staatscourant.
Artikel XXIII
De Regeling in- en doorvoer vleesproducten 198523 wordt als volgt
gewijzigd:

A
In artikel 1 wordt de begripsbepaling
‘inspecteur’ vervangen door de
begripsbepalingen:
Minister: Minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij;
ambtenaar: ambtenaar als bedoeld in
artikel 114, tweede lid, van de
Gezondheids- en welzijnswet voor
H
In artikel 7i wordt ‘de inspecteur’ ver- dieren;
en wordt de begripsbepaling ‘rijksvangen door: de Minister.
dienst’ vervangen door:
V W A : Voedsel en Waren Autoriteit,
D
I
ingesteld bij besluit van de Minister
Artikel 7c wordt als volgt gewijzigd:
In artikel 7k, eerste, tweede en derde
1. In het eerste lid, onderdeel a,
lid, wordt ‘de inspecteur’ telkens ver- van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport van 8 juli 2002 (Stcrt. 127);.
wordt ‘de hierna bedoelde inspecteur’ vangen door ‘de Minister’ en wordt
vervangen door ‘de Minister’ en
in het vierde lid ‘de inspecteur’ verB
wordt ‘de inspecteur binnen wiens
vangen door: de ambtenaar.
In artikel 2, derde lid, wordt ‘de
district deze plaats is gelegen’ vervaninspecteur binnen wiens district de
gen door: de VWA.
J
2. In het eerste lid, onderdeel b,
In artikel 7l wordt ‘de inspecteur bin- inspectiepost is gelegen’ vervangen
wordt ‘de inspecteur’ telkens vervannen wiens district de erkende inspecdoor ‘de Minister’ en wordt ‘de
gen door: de ambtenaar.
tiepost is gelegen’ vervangen door ‘de inspecteur’ vervangen door: de VWA.
3. In het eerste lid, onderdeel f, wordt Minister’ en wordt ‘de inspecteur’
‘de inspecteur binnen wiens district de vervangen door: de VWA.
C
plaats waar de handelaar de zending
Artikel 6b wordt als volgt gewijzigd:
vlees ontvangt is gelegen’ vervangen
K
1. In het tweede lid wordt ‘een door
door: de VWA.
In artikel 8 wordt ‘minister van
de staatssecretaris van Landbouw,
4. In het tweede lid wordt ‘Minister
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij’ Natuurbeheer en Visserij aangewezen
van Landbouw, Natuurbeheer en
vervangen door: Minister.
dienst’ vervangen door: de Minister.
Visserij’ vervangen door: Minister.
2. In het zevende lid wordt ‘de
L
inspecteur binnen wiens kring de
E
Artikel 9, zoals ingevoegd na artikel
inspectiepost is gelegen’ vervangen
In artikel 7e, eerste, tweede en vierde 9 bij ministeriële regeling van 23 juli
door: de ambtenaar.
lid, wordt ‘de inspecteur’ telkens ver- 1992 (Stcrt. 143), vervalt.
vangen door: de Minister.
C
Artikel 7b wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid wordt ‘een door
de staatssecretaris van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij aangewezen
dienst’ vervangen door: de Minister.
2. In het zevende lid wordt ‘de
inspecteur binnen wiens kring de
inspectiepost is gelegen’ vervangen
door: de ambtenaar.
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D
Artikel 6c wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid, onderdeel a,
wordt ‘de hierna bedoelde inspecteur’
vervangen door ‘de Minister’ en
wordt ‘de inspecteur binnen wiens
district deze plaats is gelegen’ vervangen door: de VWA.
2. In het eerste lid, onderdeel b,
wordt ‘de inspecteur’ telkens vervangen door: de ambtenaar.
3. In het eerste lid, onderdeel f, wordt
‘de inspecteur binnen wiens district de
plaats waar de handelaar de partij
producten ontvangt is gelegen’ vervangen door: de VWA.
E
In artikel 6e, eerste, tweede en vierde
lid, wordt ‘de inspecteur’ telkens vervangen door: de Minister.
F
Artikel 6f wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid wordt ‘Tenzij met
de inspecteur anders is overeengekomen’ vervangen door ‘Tenzij met de
Minister anders is overeengekomen’,
wordt ‘de inspecteur binnen wiens
kring de erkende inspectiepost is gelegen’ vervangen door ‘de VWA’ en
wordt ‘de voornoemde inspecteur’
vervangen door: de Minister.
2. In het derde lid wordt ‘de inspecteur binnen wiens district de inspectiepost is gelegen’ vervangen door: de
ambtenaar.
3. In het vierde en zevende lid wordt
‘de inspecteur’ telkens vervangen
door: de ambtenaar.
G
Artikel 6g wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste en derde lid wordt ‘de
inspecteur binnen wiens district zich
de luchthaven of haven bevindt’ telkens vervangen door: de ambtenaar.
2. In het tweede lid wordt ‘de in dat
lid bedoelde inspecteur’ vervangen
door: de ambtenaar.

Artikel XXIV
De Regeling in- en uitvoer landbouwgoederen24 wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 52 wordt ‘de Rijksdienst
voor de keuring van Vee en Vlees
(RVV)< Gezondheidsdienst voor
Dieren (GDD)’ vervangen door: de
Voedsel en Waren Autoriteit.
B
In artikel 116b wordt de zinsnede
‘artikel 67 van de Veewet (Stb. 1920,
153) door de RVV’ vervangen door:
artikel 77 van de Gezondheids- en
welzijnswet voor dieren.
C
In artikel 117e wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt ‘de keuringsdierenarts in dienst van de
Rijksdienst voor de keuring van Vee
en Vlees van het Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij’
vervangen door: de keuringsdierenarts
van de Voedsel en Waren Autoriteit.
2. In het tweede lid wordt ‘door de in
het eerste lid bedoelde ambtenaar’
vervangen door: de Minister.
D
In Bijlage X wordt ‘De directeur van
de RVV-kring waaronder de plaats
van uitgang ressorteert’ vervangen
door: de Voedsel en Waren
Autoriteit.
Artikel XXV
De Regeling in- en uitvoercontroles
diervoeders25 wordt als volgt gewijzigd:

A
In artikel 1 wordt de begripsomschrijving ‘ambtenaar van de Rijksdienst
voor de keuring van Vee en Vlees’
vervangen door: VWA: Voedsel en
Waren Autoriteit, ingesteld bij besluit
van de Minister van
H
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
In artikel 6i wordt ‘de inspecteur’ ver- van 8 juli 2002 (Stcrt. 127);
vangen door: de Minister.
B
I
Artikel 4, tweede lid, komt te luiden:
In artikel 6k, eerste, tweede en derde
2. Van de aanvoer, bedoeld in het
lid, wordt ‘de inspecteur’ telkens ver- eerste lid, wordt door de belanghebvangen door ‘de Minister’ en wordt
bende bij de lading voor inklaring
in het vierde lid ‘de inspecteur’ vermet een daartoe bestemd formulier in
vangen door: de ambtenaar.
viervoud kennis gegeven aan de ambtenaar van de VWA.
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C
In artikel 5 wordt in het eerste en
tweede lid ‘de ambtenaar van de
Rijksdienst voor de keuring van Vee
en Vlees’ telkens vervangen door ‘de
ambtenaar van de VWA’ en wordt in
het derde lid ‘de ambtenaar van de
Rijksdienst voor de keuring van Vee
en Vlees’ vervangen door: de
Minister.
D
In artikel 6 wordt ‘de ambtenaar van
de Rijksdienst voor de keuring van
Vee en Vlees’ telkens vervangen door
‘de Minister’ en wordt ‘de in de aanhef genoemde ambtenaar’ vervangen
door: de Minister .
E
In artikel 6a wordt ‘de ambtenaar
van de Rijksdienst voor de keuring
van Vee en Vlees’ telkens vervangen
door: de ambtenaar van de VWA.
F
Artikel 7, derde lid, komt te luiden:
3. Een belanghebbende kan binnen 7
dagen nadat hem de uitkomst van de
analyse van het monster is bekend
gemaakt de Minister verzoeken om
een heronderzoek. In de bekendmaking wordt hierop gewezen.
G
In artikel 8 wordt ‘RIKILT-DLO’
vervangen door ‘RIKILT’ en wordt
‘Centraal Laboratorium van de
Rijksdienst voor de keuring van Vee
en Vlees’ vervangen door: laboratorium van de Voedsel en Waren
Autoriteit.
Artikel XXVI
De Regeling invoercontrole citruspulp
199826 wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 1 vervalt de begripsbepaling
‘bevoegde ambtenaar’.
B
Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt ‘bevoegde
ambtenaar’ vervangen door: de
Minister.
2. In het derde lid, onderdeel b,
wordt ‘bevoegde ambtenaar’ vervangen door: de krachtens artikel 48a
van de Landbouwwet aangewezen
ambtenaar.
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Artikel XXVII
De Regeling inzake hygiënevoorschriften besmettelijke dierziekten
200027 wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 1, eerste lid, wordt als volgt
gewijzigd:
1. Onderdeel g komt te luiden:
g. VWA: de Voedsel en Waren
Autoriteit, ingesteld bij besluit van de
Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport van 8 juli 2002
(Stcrt. 127); .
2. De onderdelen h en i vervallen,
onder lettering van de onderdelen j
tot en met r tot h tot en met p.
B
Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt ‘ten genoegen van de Rijksdienst aan dat deze
reiniging en ontsmetting is geschied’
vervangen door: aan de VWA het
bewijs, bedoeld in artikel 21, derde
lid,.
2. In het tweede lid wordt ‘ten genoegen van de Rijksdienst aantoont’ vervangen door: aan de VWA een bewijs
zendt.
C
In artikel 13, eerste lid, wordt ‘ten
genoege van de Rijksdienst’ vervangen door: aan de VWA.

D
Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt ‘de kringdirecteur binnen wiens kring het bedrijf
of de onderneming van de vervoerder
zich bevindt’ vervangen door: de
Minister.
2. In het vierde lid wordt ‘de kringdirecteur binnen wiens kring de reinigings- en ontsmettingsplaats is gelegen’ vervangen door ‘de VWA’ en
wordt ‘de betrokken kringdirecteur’
vervangen door: de Minister.
E
In artikel 19 wordt ‘de directeur’ vervangen door: de Minister.
F
In artikel 21, derde lid, wordt ‘volgens een door de kringdirecteur verstrekt model’ vervangen door: overeenkomstig het in bijlage III bij deze
regeling gevoegde model.
G
Artikel 23 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het vierde lid wordt ‘de kringdirecteur binnen wiens kring de betrokken reinigings- en ontsmettingsplaats
zich bevindt’ vervangen door: de
VWA.
2. In het zevende lid wordt ‘de directeur’ vervangen door ‘de Minister’ en
wordt ‘op het centrale kantoor en op

alle kringkantoren van de Rijksdienst
voor de keuring van Vee en Vlees’
vervangen door: bij de VWA.
H
Artikel 24 wordt als volgt gewijzigd:
1. In onderdeel c, onder 2, wordt ‘bijlage III’ vervangen door: bijlage IV.
2. In onderdeel c, onder 10, wordt
‘bijlage IV’ vervangen door: bijlage
V.
3. In onderdeel c, onder 15, wordt
‘bijlage V’ vervangen door: bijlage
VI.
I
In de Bijlage I als bedoeld in de artikelen 5, eerste lid, 23, eerste lid,
onderdeel a, en 23, tweede lid, onderdeel c, van de Regeling inzake hygiënevoorschriften besmettelijke dierziekten 2000 wordt ‘de directeur’
telkens vervangen door: de Minister.
J
De bijlagen III, IV en V bij de
Regeling inzake hygiënevoorschriften
besmettelijke dierziekten 2000 worden
vernummerd tot bijlagen IV, V en VI.

K
Na Bijlage II wordt een nieuwe bijlage ingevoegd:
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Artikel XXVIII
De Regeling keuring en handel dierlijke producten28 wordt als volgt
gewijzigd:
A
Artikel 1.1, eerste lid, wordt als volgt
gewijzigd:
1. De begripsbepaling ‘rijksdienst’
wordt vervangen door ‘VWA: de
Voedsel en Waren Autoriteit, ingesteld bij besluit van de Minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
van 8 juli 2002 (Stcrt. 127);’.
2. De begripsbepaling ‘kringdirecteur’
wordt vervangen door ‘ambtenaar:
ambtenaar, bedoeld in artikel 114,
eerste of tweede lid, van de

Gezondheids- en welzijnswet voor
dieren’.
3. In de begripsbepaling keuringsdierenarts wordt ‘dierenarts verbonden
aan de rijksdienst’ vervangen door:
dierenarts verbonden aan de VWA.
B
In artikel 2.2 wordt onder vernummering van het zesde tot zevende lid een
nieuw lid ingevoegd, luidende:
6. De in het tweede tot en met vijfde
lid bedoelde bewijsstukken worden
afgegeven door de minister.
C
Artikel 2.7 komt te luiden:
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Artikel 2.7
Ten behoeve van het onderzoek of
een merk als bedoeld in artikel 2.2
kan worden aangebracht, onderscheidenlijk een bewijsstuk als bedoeld in
artikel 2.2 kan worden afgegeven,
overlegt de aanvrager tijdig een daartoe bestemd, op de betrokken partij
betrekking hebbend, aanvraagformulier aan de keuringsdierenarts die dit
onderzoek verricht.
D
In artikel 2.10 wordt ‘de keuringsdierenarts binnen wiens kring de inspectiepost is gelegen’ vervangen door: de
keuringsdierenarts.
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E
Artikel 2.11, eerste lid, komt te luiden:
1. De handelaar geeft van elke aanvoer van een partij kennis aan de
VWA. De kennisgeving geschiedt tussen 8.00 uur en 17.00 uur en ten laatste op de dag, niet zijnde een zaterdag, zondag of algemeen erkende
feestdag, voorafgaande aan de dag
van aankomst op de plaats van ontvangst. Bij de kennisgeving wordt de
plaats en het vermoedelijke tijdstip
van aankomst alsmede de hoeveelheid
en de soort dieren of producten opgegeven.
F
In artikel 2.15, eerste, derde en vierde
lid, wordt ‘de keuringsdierenarts’ telkens vervangen door: de minister.
G
In artikel 2.16 wordt ‘de in artikel
2.17, tweede lid, bedoelde keuringsdierenarts’ vervangen door: de minister.
H
Artikel 2.17 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid wordt ‘de hierna
bedoelde keuringsdierenarts’ vervangen door ‘de minister’, wordt ‘aan de
keuringsdierenarts binnen wiens district de erkende inspectiepost is gelegen’ vervangen door ‘aan de VWA’
en wordt ‘de voornoemde keuringsdierenarts’ vervangen door ‘de minister’.
2. In het derde lid wordt ‘de in het
tweede lid bedoelde keuringsdierenarts’ vervangen door: de keuringsdierenarts.
3. In het zesde, achtste en negende lid
wordt ‘De keuringsdierenarts of het
onder zijn verantwoordelijkheid
geplaatste personeel’ telkens vervangen door: De keuringsdierenarts.
I
In artikel 2.18, eerste lid, wordt ‘de in
artikel 2.17, tweede lid, bedoelde keuringsdierenarts’ vervangen door ‘de
minister’ en ‘de keuringsdierenarts’
vervangen door: de minister.
J
In artikel 2.19, eerste en tweede lid,
wordt ‘de keuringsdierenarts’ telkens
vervangen door: de minister.

K
Artikel 2.20 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt ‘de keuringsdierenarts binnen wiens district
zich de luchthaven of haven bevindt’
vervangen door: de keuringsdierenarts.
2. In het tweede lid wordt ‘de in het
eerste lid bedoelde keuringsdierenarts’
vervangen door: de keuringsdierenarts.
L
In artikel 2.22 wordt ‘onder verantwoordelijkheid van de rijksdienst’
vervangen door: onder toezicht van
de keuringsdierenarts.
M
In artikel 2.23 wordt ‘aan de keuringsdierenarts binnen wiens kring de
opslagfaciliteit is gelegen’ vervangen
door: de VWA.

Q
Artikel 2.23h, eerste lid, komt te luiden:
1. De aanvraag voor een erkenning
als bedoeld in artikel 2.23g wordt
ingediend bij de VWA op een daartoe
bestemd formulier.
R
In artikel 2.23j, onderdeel a, wordt
‘de keuringsdierenarts is binnen wiens
district de producten worden opgeslagen’ vervangen door: de keuringsdierenarts is.
S
In artikel 2.24 wordt in het eerste,
tweede en derde lid ‘de keuringsdierenarts’ telkens vervangen door: ‘de
minister’.
T
Artikel 2.26, tweede lid, onderdeel d,
komt als volgt te luiden:
d. nalatigheden en onregelmatigheden
met betrekking tot een levering van
een partij onmiddellijk aan de VWA
te melden, en.

N
In artikel 2.23a wordt ‘de keuringsdierenarts, genoemd in artikel 2.17,
tweede lid,’ vervangen door: de minister.
U
In artikel 2.28, derde lid, wordt
O
‘Tenzij met de keuringsdierenarts binArtikel 2.23c wordt als volgt gewijnen wiens district de inspectiepost is
zigd:
gelegen anders is overeengekomen’
1. In het eerste lid, onderdeel d,
vervangen door ‘Tenzij met de miniswordt ‘de rijksdienst’ telkens vervanter anders is overeengekomen’ en
gen door ‘de VWA’ en wordt ‘door
wordt ‘aan de keuringsdierenarts’ verde keuringsdierenarts’ telkens vervan- vangen door ‘aan de VWA’.
gen door: door de VWA.
2. In het derde lid, onderdeel e, wordt V
‘ten behoeve van de rijksdienst over
In artikel 4.4, onderdeel d, wordt ‘de
de in het eerste lid, onderdeel e,
directeur van de rijksdienst’ vervangenoemde voorzieningen’ vervangen
gen door: de minister.
door: ten behoeve van de VWA over
de in het eerste lid, onderdeel d,
W
genoemde voorzieningen.
Artikel 4.4a wordt als volgt gewij3. In het zesde lid wordt ‘de keurings- zigd:
dierenarts, werkzaam in de kring
1. In het eerste lid wordt ‘de directeur
waarin de opslagfaciliteit is gelegen’
van de rijksdienst bijgehouden regisvervangen door: de keuringsdierenter, dan wel, indien deze hiertoe een
arts.
andere instantie heeft aangewezen, in
een door die instantie beheerd regisP
ter’ vervangen door: de minister.
Artikel 2.23d wordt als volgt gewij2. In het vierde lid wordt ‘dan wel
zigd:
met een door de directeur van de
1. In het tweede en vierde lid wordt
rijksdienst goedgekeurd model dat ten
‘de betrokken kringdirecteur’ telkens
minste de gegevens bevat als opgenovervangen door: de minister.
men in het model van voornoemde
2. Het vijfde lid komt te luiden:
bijlage A,’ vervangen door: dan wel
5. De aanvraag voor een registratie een model dat ten minste de gegevens
of erkenning wordt ingediend bij de
bevat als opgenomen in het model
VWA op een daartoe bestemd formu- van voornoemde bijlage A,.
lier.
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X
In artikel 4.7, tweede en derde lid,
wordt ‘de keuringsdierenarts’ telkens
vervangen door: de minister.
Y
Aan artikel 4.11 wordt een vierde lid
toegevoegd, luidende:
4. De in het tweede lid bedoelde
bewijsstukken worden afgegeven door
de minister.
Z
In artikel 4.11a, vierde lid, wordt ‘de
keuringsdierenarts’ vervangen door:
de minister.
AA
Artikel 4.16 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste en tweede lid wordt
‘de rijksdienst’ telkens vervangen
door: de VWA.
2. In het tweede lid, onderdeel a,
wordt ‘de keuringsdierenarts’ vervangen door: de minister.
3. Het vierde lid komt als volgt te luiden:
4. De aanvraag voor erkenning wordt
ingediend bij de VWA op een daartoe
bestemd formulier.
BB
Artikel 4.23 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste en tweede lid wordt
‘de rijksdienst’ telkens vervangen
door: de VWA.
2. Het derde lid komt te luiden:
3. De minister kan in bijzondere
gevallen toestemmen in afwijking van
het eerste en tweede lid.
CC
In artikel 5.3, eerste, tweede en vierde
lid, wordt ‘de keuringsdierenarts’ telkens vervangen door: de minister.
DD
In artikel 5.5, eerste lid, wordt
‘Jachtwet’ vervangen door: Flora- en
faunawet.
EE
Artikel 5.13 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste en tweede lid wordt
‘de rijksdienst’ telkens vervangen
door: de VWA.
2. Het derde lid komt als volgt te luiden:
3. De aanvraag voor erkenning wordt

ingediend bij de VWA op een daartoe
bestemd aanvraagformulier.

3. Het vierde lid komt als volgt te luiden:
4. De aanvraag voor erkenning wordt
ingediend bij de VWA met een daartoe bestemd aanvraagformulier.

FF
In artikel 5.16 wordt ‘de directeur
van de rijksdienst’ vervangen door: de
minister.
Artikel XXIX
De Regeling keuring en handelsverGG
keer konijne- en hazevlees 199329
Artikel 5.19 wordt als volgt gewijwordt als volgt gewijzigd:
zigd:
1. In het eerste en tweede lid wordt
A
‘de rijksdienst’ telkens vervangen
Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
door: de VWA.
1. De begripsbepaling ‘rijksdienst’
2. Het derde lid komt te luiden:
wordt vervangen door: VWA: de
3. De minister kan in bijzondere
Voedsel en Waren Autoriteit, ingegevallen toestemmen in afwijking van steld bij besluit van de Minister van
het eerste en tweede lid.
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
van 8 juli 2002 (Stcrt. 127);.
HH
2. De begripsbepaling ‘directeur’
Artikel 9.12 wordt als volgt gewijwordt vervangen door: Minister:
zigd:
Minister van Landbouw,
1. In het eerste lid, onderdeel n,
Natuurbeheer en Visserij; .
onder 2, wordt ‘mits deze door de
3. In de begripsbepaling officiële diekeuringsdierenarts is erkend’ vervanrenarts wordt ‘dierenarts verbonden
gen door: mits deze door de minister
aan de rijksdienst’ vervangen door:
is erkend.
dierenarts verbonden aan de VWA.
2. In het tweede lid wordt ‘de direc4. De begripsbepaling ‘inspecteur’
teur van de rijksdienst’ vervangen
wordt vervangen door: ambtenaar:
door: de minister.
ambtenaar als bedoeld in artikel 114,
eerste of tweede lid, van de
II
Gezondheids- en welzijnswet voor
Artikel 10.15 wordt als volgt gewijdieren;.
zigd:
B
1. In het eerste lid, onderdeel n,
Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:
onder 2, wordt ‘mits deze door de
1. Voor de tekst wordt de aanduiding
keuringsdierenarts is erkend’ vervan‘1.’ geplaatst.
gen door: mits deze door de minister
2. Er wordt een lid toegevoegd, luiis erkend.
dende:
2. In het tweede lid wordt ‘de direc2. De in het eerste lid bedoelde certeur van de rijksdienst’ vervangen
tificaten worden afgegeven door de
door: de minister.
Minister.
JJ
In artikel 11.2, onderdeel c, onder 2
C
en 3, en onderdeel n, onder 1, wordt
Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:
‘de keuringsdierenarts’ telkens ver1. Het eerste lid, aanhef, komt te luivangen door: de minister.
den:
1. De Minister geeft een certificaat
KK
als bedoeld in artikel 2 slechts af,
In artikel 11.2a wordt ‘de keuringsindien:.
dierenarts’ vervangen door: de minis- 2. Het derde lid komt te luiden:
ter.
3. Tot afgifte van een certificaat als
bedoeld in het eerste lid wordt slechts
LL
overgegaan, indien de partij vlees verArtikel 11.6 wordt als volgt gewijgezeld gaat van een daartoe bestemd,
zigd:
op deze partij betrekking hebbend,
1. In het eerste lid wordt ‘de directeur aanvraagformulier.
van de rijksdienst’ vervangen door: de
minister.
D
2. In het derde lid vervalt ‘uit een
Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd:
door de directeur van de rijksdienst
1. In het eerste lid wordt ‘de directeur
ingesteld onderzoek’.
dan wel in een door een andere
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instantie beheerd register dat door de
directeur als zodanig is aangewezen’
vervangen door: de Minister.
2. In het tweede lid, onderdeel a,
wordt ‘de inspecteur binnen wiens
district deze plaats is gelegen’ vervangen door: ‘de VWA’.
3. In het tweede lid, onderdeel b,
wordt ‘de inspecteur’ telkens vervangen door: de ambtenaar.
4. In het tweede lid, onderdeel f,
wordt ‘de inspecteur binnen wiens
district de plaats waar de handelaar
de partij vlees ontvangt is gelegen’
vervangen door: de VWA.
5. In het derde lid wordt ‘kan de
directeur’ vervangen door ‘kan de
Minister’ en wordt ‘door of namens
de directeur’ vervangen door: door de
Minister.
E
In artikel 16 wordt ‘van de inspecteur’ vervangen door ‘van de ambtenaar’ en wordt ‘de inspecteur of hen,
die namens hem ter zake optreden,’
vervangen door: de ambtenaar.
F
In artikel 18, eerste, tweede en vierde
lid, wordt ‘de inspecteur’ telkens vervangen door: de Minister.
G
Artikel 20 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid wordt ‘Tenzij met
de inspecteur anders is overeengekomen’ vervangen door: ‘Tenzij met de
Minister anders is overeengekomen’,
wordt ‘aan de inspecteur binnen
wiens district de inspectiepost is gelegen’ vervangen door: ‘aan de VWA’
en wordt ‘de voornoemde inspecteur’
vervangen door: de Minister.
2. In het derde, vierde en zevende lid
wordt ‘inspecteur’ telkens vervangen
door: ambtenaar.
H
Artikel 21 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste wordt ‘de inspecteur
binnen wiens district zich de luchthaven of haven bevindt’ vervangen
door: de ambtenaar.
2. In het tweede lid wordt ‘de in dat
lid bedoelde inspecteur’ vervangen
door: de ambtenaar.
3. In het eerste wordt ‘de inspecteur
binnen wiens district zich de haven of
luchthaven bevindt’ vervangen door:
de ambtenaar.

I
In artikel 24 wordt in het eerste,
tweede en derde lid ‘de inspecteur’
telkens vervangen door ‘de Minister’
en wordt in het vierde lid ‘de inspecteur’ vervangen door: de ambtenaar.
J
In artikel 25 wordt ‘Tenzij met de
inspecteur binnen wiens district de
inspectiepost is gelegen anders is
overeengekomen’ vervangen door
‘Tenzij met de Minister anders is
overeengekomen’ en wordt ‘aan de
inspecteur’ vervangen door: aan de
VWA.
K
Artikel 31 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het vierde lid, onderdeel c,
onder 2, wordt ‘de keuringsdienst’
vervangen door: de VWA.
2. In het vierde lid, onderdeel c,
onder 4, wordt ‘de directeur van de
rijksdienst’ vervangen door: de
Minister.
3. In het vijfde lid wordt ‘de Minister
van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij’ vervangen door ‘de Minister’
en wordt ‘door of namens de directeur’ vervangen door: door de
Minister.
L
In de artikelen 35 en 36 wordt ‘de
Minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij’ telkens vervangen door: de Minister.
Artikel XXX
De Regeling keuring en handelsverkeer vleesproducten 199330 wordt als
volgt gewijzigd:
A
In artikel 1 wordt de begripsbepaling
‘directeur’ vervangen door ‘de
Minister: de Minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij’.
B
Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:
1. Onder vernummering van het
zevende tot achtste lid wordt een
nieuw zevende lid toegevoegd, luidende:
7. De in het eerste tot en met zesde
lid bedoelde certificaten dan wel handelsdocumenten worden afgegeven
door de Minister.
2. In het achtste lid wordt een ‘door
hem volledig en naar waarheid ingevuld en ondertekend aanvraagformu-
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lier van een door de directeur vastgesteld model’ vervangen door: daartoe
bestemd aanvraagformulier.
C
Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid, aanhef, komt te luiden:
1. De Minister geeft een handelsdocument als bedoeld in artikel 3, derde
en zesde lid, voor de producten,
bedoeld in de onderdelen a van die
artikelleden, slechts af indien:.
2. In het eerste lid, onderdeel d,
wordt een ‘door de directeur vastgesteld keurmerk’ vervangen door: door
de Minister vastgesteld keurmerk.
3. Het tweede lid, aanhef, komt te
luiden:
2. De Minister geeft een handelsdocument als bedoeld in artikel 3, derde
en zesde lid, voor de producten,
bedoeld in de onderdelen b van die
artikelleden, slechts af indien:.
4. In het tweede lid, onderdeel a,
wordt ‘de directeur van de
Rijksdienst voor de keuring van vee
en vlees’ vervangen door: de Minister.
5. In het derde lid wordt ‘Een handelsdocument als bedoeld in artikel 3,
derde en zesde lid, wordt voor de in
die leden bedoelde producten voorts
slechts afgegeven’ vervangen door:
De Minister geeft een handelsdocument als bedoeld in artikel 3, derde
en zesde lid, voor de producten,
bedoeld in die artikelleden, slechts af.
D
In artikel 8, eerste lid, onderdeel d,
wordt ‘de directeur’ telkens vervangen
door: de Minister.
E
In artikel 11, eerste lid, wordt ‘de
officiële dierenarts’ telkens vervangen
door: de Minister.
F
In artikel 12 wordt ‘de directeur van
de Rijksdienst voor de keuring van
vee en vlees’ vervangen door: de
Minister.
G
In artikel 13 wordt ‘de keuringsdienst’ vervangen door: de Voedsel en
Waren Autoriteit.
Artikel XXXI
De Regeling paardensperma31 wordt
als volgt gewijzigd:
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A
Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
1. Onderdeel c komt te luiden:
c. V W A : de Voedsel en Waren
Autoriteit, ingesteld bij besluit van de
Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport van 8 juli 2002
(Stcrt. 127);.
2. Onderdeel d komt te luiden:
d. keuringsdierenarts: dierenarts verbonden aan de VWA;.
B
In artikel 5, derde lid, wordt ‘de keuringsdierenarts’ vervangen door: de
minister.
Artikel XXXII
De Regeling paraveterinairen32 wordt
als volgt gewijzigd:
A
Artikel 19, tweede lid, komt te luiden:
2. De aanvraag wordt ingediend bij
de Voedsel en Waren Autoriteit.
B
Artikel 20, vierde lid, komt te luiden:
4. Het register is openbaar.
Artikel XXXIII
De Regeling register WUD 199033
wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 3 komt te luiden:
Artikel 3
Het register wordt bijgehouden door
de Minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij.
B
Artikel 4 komt te luiden:
Artikel 4
Het register, bedoeld in artikel 2,
bestaat uit de door de Minister van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
als juist gewaarmerkte aanmeldingsformulieren, bedoeld in artikel 3 van
de Regeling aanmelding tot uitoefening der diergeneeskunde.
Artikel XXXIV
Artikel 2, eerste lid, van de Regeling
registratie diergeneesmiddelen 199534
wordt als volgt gewijzigd:
1. Onderdeel b komt te luiden:
b. de directeur Voedings- en
Veterinaire Aangelegenheden van het
Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij;.

2. Onderdeel f komt te luiden:
f. de directeur-generaal van de
Voedsel en Waren Autoriteit.
Artikel XXXV
Artikel 1 van de Regeling rundersperm a35 wordt als volgt gewijzigd:
A
1. Onderdeel c, komt te luiden:
c. V W A : de Voedsel en Waren
Autoriteit, ingesteld bij besluit van de
Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport van 8 juli 2002
(Stcrt. 127);.
2. Onderdeel d komt te luiden:
d. keuringsdierenarts: dierenarts verbonden aan de VWA;.
B
In artikel 2, derde lid, wordt ‘de keuringsdierenarts’ vervangen door: de
minister.
C
In artikel 17, tweede lid, wordt ‘de
keuringsdierenarts’ vervangen door:
de minister.
Artikel XXXVI
De Regeling RVV-tarieven
Gezondheids- en welzijnswet voor
dieren 199436 wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
1. De begripsbepaling ‘rijksdienst’
wordt vervangen door: VWA: de
Voedsel en Waren Autoriteit, ingesteld bij besluit van de Minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
van 8 juli 2002 (Stcrt. 127);.
2. De begripsbepaling ‘kringdirecteur’
vervalt.
3. In de begripsbepalingen certificaat,
dierenarts en assistent wordt ‘de rijksdienst’ telkens vervangen door: de
VWA.
B
In artikel 5c wordt ‘door of vanwege
de rijksdienst’ vervangen door: door
ambtenaren van de VWA.
C
In artikel 6, onderdeel a, wordt ‘de
RVV’ vervangen door: de VWA.
D
In artikel 7, achtste tot en met zestiende lid, wordt ‘die met deze werkzaamheden volgens de vaststelling
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van de kringdirecteur, bedoeld in artikel 8, derde lid, zou zijn belast, voor
elk kwartier dat de werkzaamheden
volgens die vaststelling zouden hebben geduurd, ‘ telkens vervangen
door: die met deze werkzaamheden
naar het oordeel van de minister, blijkens de melding, bedoeld in artikel 8,
tweede lid, onderdeel c, zou zijn
belast, voor elk kwartier dat de werkzaamheden volgens dat oordeel zouden hebben geduurd,.
E
Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het derde lid vervalt, onder vernummering van het vierde en vijfde
lid tot het derde en vierde lid.
2. In het eerste en vierde lid wordt
‘de rijksdienst’ telkens vervangen
door ‘de VWA’ en wordt ‘de kringdirecteur’ telkens vervangen door: de
VWA.
3. In het derde lid wordt ‘stelt de
kringdirecteur degene die de melding
heeft verricht, hiervan in kennis’ vervangen door: wordt degene die de
melding heeft verricht, hiervan in
kennis gesteld.
F
In artikel 9 wordt ‘de kringdirecteur,
alsmede aan de Accountantsdienst’
vervangen door: ambtenaren van de
VWA en de departementale accountantsdienst.
G
In artikel 10 wordt ‘de rijksdienst’
vervangen door: de VWA.
H
Artikel 13 komt te luiden:
Artikel 13
Deze regeling wordt aangehaald als:
Regeling tarieven Gezondheids- en
welzijnswet voor dieren.
Artikel XXXVII
De Regeling tarieven controle verzamelplaatsen37 wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 1 komt onderdeel a als
volgt te luiden:
a. VWA: de Voedsel en Waren
Autoriteit, ingesteld bij besluit van de
Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport van 8 juli 2002
(Stcrt. 127); .
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B
In artikel 2 wordt ‘RVV’ vervangen
door: VWA.
C
In artikel 3 wordt ‘de Regeling RVVtarieven Gezondheids- en welzijnswet
voor dieren 1994’ vervangen door: de
Regeling tarieven Gezondheids- en
welzijnswet voor dieren.
Artikel XXXVIII
De Regeling tarieven in- en doorvoer
overige producten 199338 wordt als
volgt gewijzigd:
A
Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
1. Onderdeel a komt te luiden:
a. minister: Minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij.
2. Onderdeel b komt te luiden:
b. VWA: Voedsel en Waren
Autoriteit, ingesteld bij besluit van de
Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport van 8 juli 2002
(Stcrt. 127); .
3. De onderdelen c en d vervallen,
onder lettering van de onderdelen e
tot en met o tot c tot en met m.
4. In de onderdelen k, l en m wordt
‘de RVV’ telkens vervangen door: de
VWA.
B
In artikel 3 wordt ‘de RVV’ vervangen door: de VWA.
C
In artikel 4 wordt ‘de RVV’ telkens
vervangen door ‘de VWA’ en wordt
‘die met deze werkzaamheden volgens
de vaststelling van de kringdirecteur,
bedoeld in artikel 5, derde lid, zou
zijn belast, voor elk kwartier dat de
werkzaamheden volgens die vaststelling zouden hebben geduurd, telkens
vervangen door: die met deze werkzaamheden naar het oordeel van de
minister, blijkens de melding, bedoeld
in artikel 5, tweede lid, zou zijn
belast, voor elk kwartier dat de werkzaamheden volgens dat oordeel zouden hebben geduurd,.
D
Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het derde lid vervalt, onder vernummering van het vierde en vijfde
lid tot het derde en vierde lid.
2. In het eerste en vierde lid wordt
‘de rijksdienst’ telkens vervangen
door ‘de VWA’ en wordt ‘de kringdi-

recteur’ telkens vervangen door: de
VWA.
3. In het derde lid wordt ‘stelt de
kringdirecteur degene die de melding
heeft verricht, hiervan in kennis’ vervangen door: wordt degene die de
melding heeft verricht, hiervan in
kennis gesteld.

‘onderscheidenlijk’ en wordt in het
zesde lid ‘het het tarief’ vervangen
door: het tarief.

E
In artikel 6 wordt ‘de kringdirecteur,
alsmede aan de Accountantsdienst’
vervangen door: ambtenaren van de
VWA en de departementale accountantsdienst.

D
In artikel 8 wordt ‘de RVV’ telkens
vervangen door ‘de VWA’ en wordt
‘die met deze werkzaamheden volgens
de vaststelling van de kringdirecteur,
bedoeld in artikel 9, derde lid, zou
zijn belast, voor elk kwartier dat de
werkzaamheden volgens die vaststelling zouden hebben geduurd, telkens
vervangen door: die met deze werkzaamheden naar het oordeel van de
minister, blijkens de melding, bedoeld
in artikel 9, tweede lid, zou zijn
belast, voor elk kwartier dat de werkzaamheden volgens dat oordeel zouden hebben geduurd,.

F
In artikel 7 wordt ‘de RVV’ vervangen door: de VWA.
Artikel XXXIX
De Regeling tarieven keuring vlees en
vleesproducten 199339 wordt als volgt
gewijzigd:
A
Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
1. Onderdeel a komt te luiden:
a. minister: Minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij.
2. Onderdeel b komt te luiden:
b. V W A : Voedsel en Waren
Autoriteit, ingesteld bij besluit van de
Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport van 8 juli 2002
(Stcrt. 127);.
3. De onderdelen c en d vervallen,
onder lettering van de onderdelen e
tot en met i tot c tot en met g, onderdeel i a tot h, onderdelen j tot en met
m tot i tot en met l en onderdeel m a
tot m.
4. In onderdeel t wordt ‘aaneengesloten periode van 4 weken, waarvan de
onderscheiden data van ingang jaarlijks vóór 1 december van het voorafgaande jaar worden vastgesteld door
de directeur’ vervangen door: aaneengesloten periode van 4 weken, waarvan jaarlijks de eerste aanvangt op de
eerste maandag van het jaar, iedere
volgende aansluit op de vorige en de
laatste wordt verlengd tot en met de
dag voor de eerste maandag van het
volgend jaar.
5. In de onderdelen w, x en y wordt
‘de RVV’ telkens vervangen door: de
VWA.
B
In artikel 2 wordt ‘de RVV’ vervangen door ‘de VWA’, wordt ‘onderscheidelijk’ telkens vervangen door
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C
In de artikelen 7 en 14 wordt ‘de
RVV’ telkens vervangen door: de
VWA.

E
Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het derde lid vervalt, onder vernummering van het vierde en vijfde
lid tot het derde en vierde lid.
2. In het eerste en vierde lid wordt
‘de rijksdienst’ telkens vervangen
door ‘de VWA’ en wordt ‘de kringdirecteur’ telkens vervangen door: de
VWA.
3. In het derde lid wordt ‘stelt de
kringdirecteur degene die de melding
heeft verricht, hiervan in kennis’ vervangen door: wordt degene die de
melding heeft verricht, hiervan in
kennis gesteld.
F
Artikel 11, tweede lid, komt te luiden:
2 Van betaling van het in het eerste
lid bedoelde bedrag wordt aan de
VWA een betaalbewijs overgelegd,
voordat met de herkeuring wordt
begonnen en wordt, indien de oorspronkelijke keuringsbeslissing niet
wordt gehandhaafd, zo spoedig
mogelijk na afloop van de herkeuring
terugbetaald.
G
Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt ‘de kringdirecteur, alsmede aan de
Accountantsdienst’ vervangen door:
ambtenaren van de VWA en de
departementale accountantsdienst.
2. In het tweede lid, onderdeel b,
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wordt ‘aan de kringdirecteur’ vervangen door ‘de VWA’ en wordt ‘waarvan de kringdirecteur’ vervangen
door: waarvan de minister.

E
Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid, aanhef, komt te luiden:
1. De Minister erkent een slachtArtikel XL
huis slechts, indien:.
Artikel 2 van de Regeling toegang
2. Het tweede lid, aanhef, komt te
van personen of groepen van persoluiden:
nen tot besmette of van besmetting
2. De Minister erkent een uitsnijdeverdachte gebouwen en terreinen40
rij slechts, indien:.
wordt als volgt gewijzigd:
3. Het derde lid, aanhef, komt te lui1. Onderdeel c komt te luiden:
den:
c. de ambtenaren van de Voedsel en
3. De Minister erkent een koel- of
Waren Autoriteit;.
vrieshuis slechts, indien:.
2. Onderdeel d vervalt, onder lette4. Het vierde lid, aanhef, komt te luiring van de onderdelen e en f tot d en den:
e.
4. De Minister erkent een werkplaats, ongeacht of het zelfstandige
Artikel XLI
produktie-eenheid betreft, slechts,
De Regeling uitvoer vers vlees en
indien:.
vleesbereidingen 198541 wordt als
5. Het vijfde lid, aanhef, komt te luivolgt gewijzigd:
den:
5. De Minister erkent een herverA
pakkingscentrum slechts, indien:.
In artikel 1 worden na de omschrij6. In het eerste en tweede lid wordt
ving van verordening 999/2001/EG de ‘de keuringsdienst’ telkens vervangen
volgende omschrijvingen ingevoegd:
door: de VWA.
Minister: Minister van Landbouw,
7. In het tiende lid wordt ‘De erkenNatuurbeheer en Visserij;
ning van een slachthuis, uitsnijderij,
V W A : de Voedsel en Waren
koel- of vrieshuis, werkplaats of herAutoriteit, ingesteld bij besluit van de verpakkingscentrum wordt met
Minister van Volksgezondheid,
onmiddellijke ingang tijdelijk opgeWelzijn en Sport van 8 juli 2002
schort’ vervangen door: De Minister
(Stcrt. 127);
schort de erkenning van een slachtambtenaar: ambtenaar als bedoeld in huis, uitsnijderij, koel- of vrieshuis,
artikel 114, tweede lid, van de
werkplaats of herverpakkingscentrum
Gezondheids- en welzijnswet voor
met onmiddellijke ingang tijdelijk op,.
dieren;.
8. Het elfde lid, aanhef, komt te luiden:
B
11. De Minister trekt de erkenning
Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:
van een slachthuis, uitsnijderij, koel1. In het eerste lid, onderdeel g,
of vrieshuis, werkplaats of herverpakonder 3, wordt ‘de minister van
kingscentrum in, indien:.
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij’
vervangen door: de Minister.
F
2. In het eerste lid, onderdelen i en m Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:
tot en met s, wordt ‘het Centraal
1. Het eerste lid komt te luiden:
Laboratorium voor de Rijksdienst
1. Hij, die voornemens is vee voor
voor de keuring van Vee en Vlees’
uitvoer te slachten of voor uitvoer
telkens vervangen door: het laborato- bestemd vlees uit te snijden, dient de
rium van de VWA.
VWA de werkdag tevoren tussen 8.15
uur en 17.00 uur te waarschuwen en
C
de door de ambtenaar verlangde
In artikel 5 wordt ‘rijkskeurmeester’
medewerking te verlenen of te doen
vervangen door: de ambtenaar.
verlenen. Met slachten, onderscheidenlijk uitsnijden, mag niet worden
D
begonnen voordat de ambtenaar aanIn artikel 7, derde lid, wordt ‘een
wezig is.
door de inspecteur-districtshoofd van 2. In het tweede lid komt de tweede
de Veterinaire Dienst afgegeven docu- zin te luiden:
ment’ telkens vervangen door: een
De ambtenaar is in bijzondere gevaldoor de Minister afgegeven doculen bevoegd van het vorenstaande af
ment.
te wijken.
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3. In het derde lid wordt ‘een hiertoe
ten genoegen van de rijkskeurmeester
opgesteld protocol’ vervangen door:
een door de Minister goedgekeurd
protocol.
4. In het vierde, vijfde en zevende lid,
onderdeel d, wordt ‘de rijkskeurmeester’ telkens vervangen door: de ambtenaar.
G
In artikel 11a wordt ‘de rijkskeurmeester’ vervangen door: de ambtenaar.
H
Artikel 12
1. In het derde lid wordt ‘de rijkskeurmeester’ vervangen door: de
ambtenaar.
2. Het vierde lid komt te luiden:
4. Tot afgifte van een certificaat
onderscheidenlijk een handelsdocument als bedoeld in het eerste lid en
tot het plaatsen van aantekeningen
als bedoeld in het derde lid wordt
slechts overgegaan, indien de voor
uitvoer bestemde zending vers vlees
vergezeld gaat van een op de zending
betrekking hebbend, door de aanvrager ingevuld en ondertekend daartoe
beschikbaar gesteld aanvraagformulier. Indien een zending vlees naar een
ander bedrijf wordt vervoerd, waar
deze zending geheel of gedeeltelijk na
eventuele be- of verwerking zal worden aangeboden voor uitvoercertificering, wordt tot afgifte van een certificaat onderscheidenlijk een
handelsdocument als bedoeld in het
eerste lid en tot het plaatsen van aantekeningen als bedoeld in het derde
lid, bovendien slechts overgegaan,
indien bij aankomst op het bedrijf
aan de ambtenaar een op de zending
betrekking hebbend geleidebiljet
wordt overgelegd, dat is afgegeven
door de ambtenaar op het bedrijf
vanwaar de zending vlees is verzonden.
I
Artikel 12a, vijfde lid, wordt als volgt
gewijzigd:
1. In de aanhef wordt ‘de directeur
van de Rijksdienst voor de keuring
van Vee en Vlees’ vervangen door: de
Minister.
2. In onderdeel b wordt ‘de vorenbedoelde directeur’ vervangen door: de
VWA.
3. In onderdeel e wordt ‘de directeur
van de Rijksdienst voor de keuring
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van Vee en Vlees’ vervangen door: de
Minister.
J
In artikel 12b wordt ‘de inspecteurdistrictshoofd van de Veterinaire
Dienst’ vervangen door: de Minister.
K
In artikel 12c wordt ‘de rijkskeurmeester’ vervangen door: de ambtenaar.
L
In de artikelen 13a en 13b wordt ‘De
minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij’ telkens vervangen door: De Minister.
Artikel XLII
In artikel 1 van de Regeling vaccinatie Newcastle disease42 komt onderdeel n te luiden:
n. VWA: de Voedsel en Waren
Autoriteit, ingesteld bij besluit van de
Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport van 8 juli 2002
(Stcrt. 127);.
Artikel XLIII
De Regeling van de Staatssecretaris
van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij van 9 oktober 1992, nr.
J9215028, houdende de aanwijzing
van registrerende diensten in het
Kader van de Regeling in- en doorvoer vleesprodukten 1985 en de
Regeling in- en doorvoer vlees 1979
(Strct 1992, 199) wordt als volgt
gewijzigd:

1. Onderdeel c komt te luiden:
c. VWA: de Voedsel en Waren
Autoriteit, ingesteld bij besluit van de
Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport van 8 juli 2002
(Stcrt. 127);.
2. In onderdeel d wordt ‘de
Rijksdienst’ vervangen door: de
VWA.
B
In artikel 2, derde lid, wordt ‘de keuringsdierenarts’ vervangen door: de
minister.
C
In artikel 17, tweede lid, wordt ‘de
keuringsdierenarts’ vervangen door:
de minister.
Artikel XLV
Artikel 1, onderdeel a, van de
Regeling vaststelling bescheiden dierenvervoer44 komt te luiden:
a. keuringsdierenarts: dierenarts verbonden aan de Voedsel en Waren
Autoriteit.
Artikel XLVI
De Regeling verbod voedsel- en
slachtafvallen (varkens)45 wordt als
volgt gewijzigd:
A
In artikel 3 wordt ‘de Rijksdienst
voor de keuring van Vee en Vlees’
vervangen door: een ambtenaar als
bedoeld in artikel 114, tweede lid, van
de Gezondheids- en welzijnswet voor
dieren.

A
Artikel 1 komt te luiden:

B
De artikelen 5 en 6 vervallen.

Artikel 1
De Minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij is belast met
de registratie van handelaren als
bedoeld in artikel 1, onderdeel i, van
de Regeling in- en doorvoer vleesproducten 1985 en artikel 1, onderdeel l,
van de Regeling in- en doorvoer vlees
1979.

Artikel XLVII
De Regeling voorkoming ziekten bij
zalmachtigen46 wordt als volgt gewijzigd:

B
Artikel 2 vervalt.
Artikel XLIV
De Regeling varkenssperma43 wordt
als volgt gewijzigd:
A
Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

A
Artikel 2, tweede lid, komt te luiden:
2. Registratie als bedoeld in het eerste
lid geschiedt door de Minister van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

C
In artikel 5 komt de tweede zin te luiden:
De ambtenaar, bedoeld in artikel 114,
tweede lid, van de Gezondheids- en
welzijnswet voor dieren kan ter zake
aanwijzingen geven.
Artikel XLVIII
De Regeling vergoeding werkzaamheden op verzoek 199347 wordt als volgt
gewijzigd:
A
Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
1. Onderdeel a komt te luiden:
a. minister: Minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij.
2. De onderdelen c, d en e vervallen.
3. Onder lettering van onderdeel b tot
onderdeel c wordt na onderdeel a een
nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:
b. V W A : Voedsel en Waren
Autoriteit, ingesteld bij besluit van de
Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport van 8 juli 2002
(Stcrt. 127); .
4. De onderdelen f tot en met o worden geletterd d tot en met m.
5. In de onderdelen c, k, l en m
wordt ‘de RVV’ telkens vervangen
door: de VWA.
B
Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt ‘de RVV’
vervangen door: de VWA.
2. In afwijking van het bepaalde in
artikel 2, eerste lid, is voor het afgeven op verzoek van belanghebbende
van verklaringen ten behoeve van de
export van diergeneesmiddelen of
registratie daarvan in het buitenland
een vergoeding verschuldigd ten
bedrage van € 26,35 voor elke door
de VWA af te geven verklaring.
C
In de artikelen 5 en 9 wordt ‘de
RVV’ telkens vervangen door: de
VWA.

D
In artikel 6 wordt ‘de RVV’ telkens
vervangen door ‘de VWA’ en wordt
B
‘die met deze werkzaamheden volgens
In artikel 3 wordt ‘door of vanwege
de vaststelling van de kringdirecteur,
ambtenaren van de Rijksdienst voor
bedoeld in artikel 7, derde lid, zou
de keuring van Vee en Vlees’ vervan- zijn belast, voor elk kwartier dat de
gen door: door ambtenaren als
werkzaamheden volgens die vaststelbedoeld in artikel 114, tweede lid, van ling zouden hebben geduurd, telkens
de Gezondheids- en welzijnswet voor
vervangen door: die met deze werkdieren.
zaamheden naar het oordeel van de
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minister, blijkens de melding, bedoeld
in artikel 7, tweede lid, zou zijn
belast, voor elk kwartier dat de werkzaamheden volgens dat oordeel zouden hebben geduurd,.
E
Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het derde lid vervalt, onder vernummering van het vierde en vijfde
lid tot het derde en vierde lid.
2. In het eerste en vierde lid wordt
‘de rijksdienst’ telkens vervangen
door ‘de VWA’ en wordt ‘de kringdirecteur’ telkens vervangen door: de
VWA.
3. In het derde lid wordt ‘stelt de
kringdirecteur degene die de melding
heeft verricht, hiervan in kennis’ vervangen door: wordt degene die de
melding heeft verricht, hiervan in
kennis gesteld.
F
In artikel 8 wordt ‘de kringdirecteur,
alsmede aan de Accountantsdienst’
vervangen door: ambtenaren van de
VWA en de departementale accountantsdienst.
Artikel XLIX
De Regeling zekerheidsstelling en betaling van RVV-keurlonen 199348
wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 1 komt als volgt te luiden:
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan
onder:
a. minister: Minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij.
b. VWA: de Voedsel en Waren
Autoriteit, ingesteld bij besluit van de
Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport van 8 juli 2002
(Stcrt. 127); .
B
In artikel 2 wordt ‘de Regeling RVVtarieven Gezondheids- en welzijnswet
voor dieren 1994’ vervangen door: de
Regeling tarieven Gezondheids- en
welzijnswet voor dieren.
C
Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt ‘f 400’ vervangen door: € 182,-.
2. In het derde lid wordt ‘de RVV’
telkens vervangen door: de minister.

D
Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het tweede lid komt te luiden:
2. Het beloop van de zekerheidsstelling, bedoeld in het eerste lid,
wordt verminderd indien:
a. de vergoedingen, die de betrokken
betalingsplichtige gedurende de twee
aan de raming voorafgaande jaren
verschuldigd was in verband met
werkzaamheden van de VWA zonder
ingebrekestelling zijn betaald, en
b. de Staat overigens geen vordering
tot betaling van vergoedingen wegens
werkzaamheden, als bedoeld in één of
meer der in artikel 2 bedoelde regelingen, op de betrokken betalingsplichtige heeft.
2. In het vierde lid wordt ‘jegens de
RVV’ vervangen door: op grond van
de in artikel 2 bedoelde regelingen.
E
In artikel 5 wordt ‘ten genoegen van
de RVV’ vervangen door: ten genoegen van de Staat.
F
In artikel 6 wordt ‘de RVV’ vervangen door: de VWA.

de wet, worden de volgende instellingen aangewezen:
a. Het RIKILT te Wageningen, voor
wat betreft monsters van gewasbeschermingsmiddel;
b. de Voedsel en Waren Autoriteit
voor wat betreft monsters van nietlandbouwbestrijdingsmiddel.
Artikel LI
De Regeling inzake het verlaten van
besmette of van besmetting verdachte
gebouwen en terreinen50 komt te luiden:
A
Artikel 1 komt te luiden:
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan
onder:
Wet: Gezondheids- en welzijnswet
voor dieren;
ambtenaar: ambtenaar als bedoeld in
artikel 114, tweede lid, van de wet.
B
Artikel 2 komt te luiden:

Artikel 2
1. Personen die gebouwen of terreiG
nen verlaten waar een kenteken als
Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:
bedoeld in artikel 22, eerste lid, van
1. In het eerste lid wordt ‘door de
de wet is geplaatst:
RVV zijn ontvangen’ vervangen door a. reinigen hun handen en, voorzover
‘zijn betaald’ en wordt ‘verricht de
de ambtenaar aangeeft dit noodzakeRVV’ vervangen door: verricht de
lijk te achten, hun overige lichaamsVWA.
delen met warm water en zeep;
2. Het tweede lid vervalt en het derde b. laten hun bedrijfskleding en schoeilid wordt vernummerd tot het tweede sel achter en reinigen of vernietigen
lid.
deze; en
3. In het tweede lid wordt ‘de RVV’
c. ontsmetten hun handen, bedrijfsvervangen door: de VWA.
kleding en schoeisel met het door de
ambtenaar ter beschikking gestelde
H
ontsmettingsmiddel.
In artikel 8 wordt ‘de directeur van
2. Indien de in het eerste lid bedoelde
de RVV’ vervangen door: de minister. personen dieren met zich voeren, reinigen ze de hoeven, de klauwen en de
I
huid van deze dieren zorgvuldig door
Artikel 10 komt te luiden:
borstelen en wassen. Voor zover de
ambtenaar aangeeft dit noodzakelijk
Artikel 10
te achten worden de dieren vervolDeze regeling kan worden aangehaald gens ontsmet met het door de ambteals: Regeling zekerheidsstelling en
naar ter beschikking gesteld ontsmetbetaling van VWA-keurlonen.
tingsmiddel.
3. Indien de in het eerste lid bedoelde
Artikel L
personen voertuigen, producten of
Artikel 6 van de Uitvoeringsregeling
andere voorwerpen met zich voeren,
bestrijdingsmiddelen49 komt te luiden: reinigen zij deze zorgvuldig en ontsmetten zij deze vervolgens met het
Artikel 6
door de ambtenaar ter beschikking
Voor het onderzoek van monsters,
gestelde ontsmettingsmiddel.
bedoeld in artikel 18, eerste lid, van
4. De in het eerste lid bedoelde perso-
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nen nemen steeds de aanwijzingen
van de ambtenaar in acht.
Artikel LII
De Regeling noodvaccinatie monden klauwzeer 200151 wordt ingetrokken
Artikel LIII
De Regeling herbevolking mond- en
klauwzeer 200152 wordt ingetrokken.
Artikel LIV
De Regeling dioxine in vleeskuikenouderdieren en vleeskuikens53 wordt
als volgt gewijzigd:
A
Artikel 3 vervalt.
B
In artikel 6 wordt ‘De in artikel 3
bedoelde ambtenaar’ vervangen door:
De Minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij.
Artikel LV
Deze regeling treedt in werking op 1
januari 2003.
Deze regeling zal met de toelichting
in de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 11 december 2002.
De Minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij,
C.P. Veerman.
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Toelichting
Deze regeling strekt tot wijziging van
een groot aantal regelingen op het
terrein van de diergezondheid en de
Voedsel en Waren Autoriteit (hierna:
VWA). De wijzigingsregeling heeft
een tweeledig doel. De onderhavige
regelgeving wordt gewijzigd overeenkomstig de huidige staatsrechtelijke
inzichten inzake de verdeling van
bevoegdheden. Tevens wordt deze
regelgeving aangepast aan de instelling van de VWA van het Ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport, waarvan de Rijksdienst voor
de keuring van Vee en Vlees (hierna:
RVV) met ingang van 1 januari 2003
als dienstonderdeel gaat functioneren.
Het betreft derhalve een technische
operatie waarbij geen inhoudelijke
wijzigingen worden doorgevoerd.
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Verdeling van bevoegdheden
In diverse ministeriële regelingen op
veterinair terrein is aan bepaalde
ambtenaren met een specifieke deskundigheid, zoals dierenartsen, de
bevoegdheid toegekend om besluiten
te nemen. Deze bevoegdheidstoedeling wordt thans in overeenstemming
gebracht met de wet van 30 januari
2002 tot wijziging van de
Gezondheids- en welzijnswet voor
dieren (veterinair complex)
(Staatsblad 88) en de Algemene wet
bestuursrecht.
De ministeriële regelingen zijn op
de volgende wijze aangepast.
Voor zover in een regeling sprake
is van een besluit als bedoeld in artikel 1:3 van de Awb is de bevoegdheid
tot het nemen van dat besluit opgedragen aan de Minister van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
De betreffende bevoegdheden zullen
worden opgenomen in het aan ambtenaren van de Voedsel en Waren
Autoriteit te verlenen mandaat.
Indien er sprake is van een feitelijke handeling van de zijde van de
overheid is deze bevoegdheid opgedragen aan een natuurlijke persoon,
zoals een keuringsdierenarts of een
andere nader aangeduide ambtenaar.
Feitelijke handelingen worden niet
opgedragen aan een onderdeel van de
rijksdienst, dat in het algemeen noch
bestuursorgaan is, noch rechtspersoonlijkheid heeft. De verwijzing naar
een dienst, zoals de VWA, is beperkt
tot situaties waarbij deze dienst fungeert als het loket van de overheid,
zoals bijvoorbeeld de plaats waar een
aanvraag moet worden ingediend of
een melding moet worden gedaan.
Instelling Voedsel en Waren Autoriteit
De VWA is ingesteld bij besluit van
de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport van 8 juli 2002
(Stcrt. 127). De VWA bestaat uit de
Keuringsdienst van Waren, die van
oudsher reeds onderdeel uitmaakte
van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en
de RVV, die thans onderdeel vormt
van het Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij.
Het instellingsbesluit treedt voor wat
betreft de RVV in werking met
ingang van 1 januari 2003. Op dat
moment gaat de RVV over van het
Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij naar het
Ministerie van Volksgezondheid,
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Welzijn en Sport en zijn de thans
door de Minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij gemandateerde RVV-medewerkers werkzaam
bij het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
De betreffende medewerkers zijn
vanaf dat moment in hun hoedanigheid als ambtenaar van de VWA
gemandateerd om namens de
Minister van Landbouw
Natuurbeheer en Visserij bepaalde
besluiten te nemen. Het mandateren
aan niet-ondergeschikten is met
instemming van de Minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
mogelijk op grond van in artikel 10:4
van de Awb.
In de onderhavige regeling worden
de aan de RVV opgedragen taken,
met inachtneming van het in de voorgaande paragraaf gestelde, opgedragen aan de VWA. Tevens wordt de
Instellingsbeschikking Rijksdienst
voor de keuring van Vee en Vlees van
13 september 1983 (laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 14
oktober 1996, Stcrt 201) ingetrokken.
Er is niet voorzien in overgangsrecht. De bestaande besluiten gelden
immers reeds als besluit genomen
namens de Minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij. Met ingang
van 1 januari 2003 worden dergelijke
besluiten genomen door de ambtenaren van de VWA die hiertoe gemandateerd zijn door de Minister van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
Voor het overige wordt tevens van
de gelegenheid gebruikt gemaakt om
een aantal redactionele wijzigingen op
te nemen.
De Minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij,
C.P. Veerman.
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