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Intitulé

: MINISTERIELE REGELING van 13 september 1993 ter uitvoering van artikel 5a van de Slacht- en keuringsverordening

Citeertitel: Regeling in-, uit- en doorvoer paarden
Vindplaats : AB 1993 no. 54
Wijzigingen: Geen
=====================================================================
Artikel 1
De in-, uit- en doorvoer van paarden dient te geschieden in vervoermiddelen die:
a. voldoende gereinigd en ontsmet zijn;
b. zodanig zijn uitgevoerd, dat het risico van verwondingen, gedurende
het transport tot een minimum wordt beperkt.
Artikel 2
Onverminderd artikel, 1 kan de in- en doorvoer van paarden alleen
geschieden, indien daarbij voor ieder dier afzonderlijk wordt overgelegd:
a. een gezondheidsverklaring die is afgegeven door een in het land van
herkomst wettelijk erkend dierenarts, en die niet ouder mag zijn
dan dertig dagen voor de datum van invoer;
b. een bewijs van een negatieve Cogginstest, die niet eerder mag zijn
uitgevoerd dan dertig dagen voor de datum van invoer;
c. een geldig bewijs van vaccinatie tegen rabies, dat niet ouder mag
zijn dan dertig dagen voor de datum van invoer.
Artikel 3
Onverminderd de artikelen 1 en 2, is de in- en doorvoer van paarden uit een land, gelegen op het vasteland van Zuid- en MiddenAmerika, alleen mogelijk, indien:
a. wordt overgelegd een geldig bewijs van vaccinatie tegen de besmettelijke ziekte Venezuelan equine encephalitis;
b. uit de verklaring, bedoeld in artikel 2, onderdeel a, blijkt, dat
het desbetreffende dier afkomstig is uit een bestand dat vrij is
van de besmettelijke ziekte Contagious equine metritis (CEM);
c. de paarden bij microscopisch onderzoek van een bloeduitstrijkje
volgens Giemsa vrij zijn van bloedparasieten, welk onderzoek niet
eerder dan vier weken voor de datum van invoer mag zijn uitgevoerd.
Artikel 4
1. De ministeriële regeling ter uitvoering van artikel 5a van de
Slacht- en keuringsverordening (AB 1993 no. GT 5) wordt ingetrokken.
2. In het enig artikel van de ministeriële regeling ter uitvoering van artikel 5a van de Slacht- en keuringsverordening (AB 1993 no.
GT 4) worden de navolgende wijzigingen aangebracht:
a. in de aanhef vervallen de woorden "en paarden";
b in onderdeel b vervalt de tweede volzin;
c. in onderdeel c vervallen de woorden "en de paarden".
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Artikel 5
1. Deze ministeriële regeling treedt in werking op de dag na die
van haar plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba.
2. Zij kan worden aangehaald als Regeling in-, uit- en doorvoer
paarden.
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