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Intitulé

: LANDSVERORDENING van 12 augustus 2004 houdende een verbod tot het verrichten van dierproeven

Citeertitel: Landsverordening verbod op dierproeven
Vindplaats : AB 2004 no. 53
Wijzigingen: Geen
====================================================================
Artikel 1
In deze landsverordening wordt verstaan onder:
: ieder levend gewerveld dier, met inbegrip van vrijlevende of tot voortplanting in staat zijnde larvale
vormen daarvan met uitzondering van andere foetale
of embryonale vormen;
bestemmen voor : het fokken of houden van een dier voor de verkoop,
gebruik
alsmede het beschikbaar stellen voor of gebruiken in
een experimenteel of ander wetenschappelijk gebruik,
dat bij dat dier pijn, lijden, angst of blijvend
letsel kan veroorzaken, met inbegrip van iedere ingreep die resulteert, of waarvan te verwachten is,
dat deze resulteert in de geboorte van een dier in
zulke omstandigheden.
dier

Artikel 2
1. Het is verboden enig dier te gebruiken of te bestemmen voor
gebruik in elk experimenteel of ander wetenschappelijk gebruik, dat
bij dat dier pijn, lijden, angst of blijvend letsel teweeg brengt of
kan brengen.
2. Onder gebruik, als bedoeld in het eerste lid, valt eveneens
iedere ingreep die resulteert, of waarvan te verwachten is, dat deze
resulteert in de geboorte van een dier.
3. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing
op niet-experimenteel agrarisch of klinisch-veterinair gebruik.
Artikel 3
1. Met het toezicht op de naleving van het verbod, bedoeld in artikel 2, eerste lid, zijn belast de daartoe bij landsbesluit aangewezen personen. Een zodanig landsbesluit wordt bekendgemaakt in de
Landscourant van Aruba.
2. De krachtens het eerste lid aangewezen personen zijn, uitsluitend voor zover dat voor de vervulling van hun taak redelijkerwijs
noodzakelijk is, bevoegd:
a. van ieder alle inlichtingen te verlangen;
b. van ieder inzage te verlangen van alle boeken, bescheiden en andere
informatiedragers en daarvan afschrift te nemen of deze daartoe
tijdelijk mee te nemen;
c. goederen aan opneming en onderzoek te onderwerpen, deze daartoe
tijdelijk mee te nemen en daarvan monsters te nemen en daarvan monsters te nemen;
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d. alle plaatsen, met uitzondering van woningen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de bewoner, te betreden, vergezeld van door
hen aangewezen personen.
3. Zo nodig, wordt de toegang tot een plaats als bedoeld in het
tweede lid, onderdeel d, verschaft met behulp van de sterke arm.
4. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden regels
gesteld omtrent de wijze van taakuitoefening van de krachtens het eerste lid aangewezen personen.
5. Een ieder is verplicht aan de krachtens het eerste lid aangewezen personen alle medewerking te verlenen, die op grond van het
tweede lid wordt gevorderd.
Artikel 4
1. Degene die handelt in strijd met het in artikel 2, eerste lid,
gegeven verbod, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste
twee jaren of een geldboete van ten hoogste vijftigduizend florin.
2. Een ieder die handelt in strijd met het gebod, bedoeld in artikel 3, vijfde lid, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie
maanden of een geldboete van ten hoogste vijfduizend florin.
3. Het strafbare feit, bedoeld in het eerste lid, is een misdrijf; het strafbare feit, bedoeld in het tweede lid, is een overtreding.
Artikel 5
1. Deze landsverordening treedt in werking met ingang van de dag
na die van zijn plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba.
2. Zij kan worden aangehaald als Landsverordening verbod op dierproeven.
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