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Wet van 16 september 2004 tot wijziging van de
wet tot wijziging van de Vleeskeuringswet en de
Warenwet inzake de heffing van retributies, de
Vleeskeuringswet en de Wet op de economische
delicten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de wet

van 8 november 2001 tot wijziging van de Vleeskeuringswet en de
Warenwet inzake de heffing van retributies, de Vleeskeuringswet en de
Wet op de economische delicten te wijzigen in afwachting van interna-
tionale ontwikkelingen op het terrein van de levensmiddelen, alsmede in
verband met het actualiseren van enkele bepalingen in de
Vleeskeuringswet;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg

der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

In artikel III van de wet van 8 november 2001 tot wijziging van de
Vleeskeuringswet en de Warenwet inzake de heffing van retributies wordt
«vier jaren» vervangen door: acht jaren.

ARTIKEL II

De Vleeskeuringswet wordt als volgt gewijzigd:

A

Het opschrift boven artikel 4 komt te luiden:
De keuring

B

Artikel 5 komt te luiden:
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Artikel 5

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt bepaald waar in
nood gedode en zieke of van ziekte verdachte slachtdieren worden
gekeurd.

C

In artikel 6 vervalt: of artikel 21.

D

In artikel 7 vervalt: of artikel 21.

E

Artikel 10 vervalt.

F

Artikel 11 komt te luiden:

Artikel 11

1. De keuring vóór het slachten vindt plaats binnen vierentwintig uren
na aankomst in het slachthuis. Bij de keuring vóór het slachten wordt
vergunning of voorwaardelijke vergunning tot slachten gegeven.
2. De vergunning vervalt, indien het dier niet is geslacht binnen

vierentwintig uren na de keuring.

G

In artikel 17, eerste en vierde lid, wordt «sub» telkens vervangen door:
onder.

H

In artikel 19, eerste lid, wordt de zinsnede «worden ter wering van voor
de volksgezondheid schadelijke producten eisen gesteld» vervangen door:
kunnen ter wering van voor de volksgezondheid schadelijke producten
eisen worden gesteld.

I

Artikel 20 vervalt.

J

Het opschrift boven artikel 20a vervalt.

K

Artikel 20a komt te luiden:

Artikel 20a

Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt in
overeenstemming met Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport regels vast met betrekking tot de door de keuringsdienst uit te
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voeren werkzaamheden. Deze regels hebben in ieder geval betrekking op:
a. de plaats voor de kennisgeving, bedoeld in de artikelen 6 en 7;
b. de plaats en de tijd voor de keuring vóór en ná het slachten;
c. de termijn binnen welke de kennisgeving, bedoeld in artikel 7 en de

termijn binnen welke na de kennisgeving, bedoeld in de artikelen 6 en 7,
de keuring moet geschieden;
d. de ambtenaren die met de keuring, zomede degenen die met de

herkeuring zijn belast;
e. het kennis geven van de ingebruikneming van een inrichting als

bedoeld in artikel 19;
f. al hetgeen voorts voor een goede regeling van de keuringsdienst

nodig is.

L

De artikelen 21 tot en met 23 en 26 vervallen.

M

In de artikelen 26a, eerste lid, 26b, eerste lid en 30a, eerste lid, wordt
«bij algemene maatregel van bestuur» telkens vervangen door: bij of
krachtens algemene maatregel van bestuur.

N

Het opschrift boven artikel 27 komt te luiden:
De invoer van vlees en vleeswaren

O

Artikel 27 komt te luiden:

Artikel 27

1. Invoer van vlees heeft plaats langs de door Onze Minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan te wijzen grensinspectieposten,
waar het door een door Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport aan te wijzen ambtenaar wordt gekeurd.
2. Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kan de invoer

toestaan van vlees dat zich bevindt in of op een middel van vervoer en
uitsluitend is bestemd voor het persoonlijk gebruik van hen die daarin of
daarop verblijven.

P

Artikel 29, tweede lid, komt te luiden:
2. Afgekeurd vlees wordt door de zorg van de ambtenaar, bedoeld in

artikel 27, eerste lid, onbruikbaar gemaakt voor voedsel voor mens en
dier, tenzij het bij algemene maatregel van bestuur te stellen voorwaarden
door de belanghebbenden wordt teruggezonden naar het land van
verzending of toestemming wordt gegeven voor gebruik voor andere
doeleinden dan menselijke consumptie.

Q

Het opschrift boven artikel 31 komt te luiden:
Toezicht
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R

Artikel 46 vervalt.

ARTIKEL III

In artikel 1, onder 4°, van de Wet op de economische delicten wordt in
de zinsnede met betrekking tot de Vleeskeuringswet «de artikelen 2,
tweede lid, 6, 7, 18, eerste lid, onder a en i, 19, 19a, 20a, derde lid, 21, 26,
27, 28, 30a, 34, 35, 37, 38 en 39» vervangen door: de artikelen 2, tweede
lid, 6, 7, 18, eerste lid, onder a en i, 19, 19a, 20a, derde lid, 27, 28, 30a, 34,
35, 37, 38, 39 en 46a.

ARTIKEL IV

Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de derde
kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij
wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage, 16 september 2004
Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
J. F. Hoogervorst

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
C. P. Veerman

Uitgegeven de negentiende oktober 2004

De Minister van Justitie,
J. P. H. Donner
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