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Besluit van 6 november 1995, houdende
aanwijzing van ambtenaren belast met de
keuring (Besluit aanwijzing ambtenaren als
bedoeld in artikel 27, eerste lid, van de
Vleeskeuringswet)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport van 31 augustus 1995, DGVgz/VVP/V-951671, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
Gelet op artikel 27, eerste lid, van de Vleeskeuringswet;
De Raad van State gehoord (advies van 25 september 1995, no.
W13.95.0485);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport van 31 oktober 1995, DGVgz/VVP/V-952285, uitgebracht in
overeenstemming met Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Als ambtenaar als bedoeld in artikel 27, eerste lid, van de
Vleeskeuringswet, worden aangewezen de keuringsdierenartsen
verbonden aan de Rijksdienst voor de keuring van vee en vlees, bedoeld
in artikel 1, onder d, van de Regeling keuringsdienst 1984.
Artikel 2
Het koninklijk besluit van 28 oktober 1952, houdende uitvoering van
artikel 27, eerste lid, van de Vleeskeuringswet (Stcrt. 218), wordt
ingetrokken.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van
uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing ambtenaren als
bedoeld in artikel 27, eerste lid, van de Vleeskeuringswet.
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Het advies van de Raad van State wordt niet
openbaar gemaakt op grond van artikel 25a,
vierde lid, onder b, van de Wet op de Raad van
State, omdat het zonder meer instemmend
luidt.

Lasten en bevelen dat dit besluit en de daarbij behorende nota van
toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 6 november 1995
Beatrix
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
E. G. Terpstra
Uitgegeven de achtentwintigste november 1995
De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager
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NOTA VAN TOELICHTING
De aanwijzing van ambtenaren, bedoeld in het onderhavige besluit,
heeft betrekking op dierenartsen, in bepaalde gevallen ook wel genoemd
Rijkskeuringsdierenartsen, werkzaam bij de Rijksdienst voor de keuring
van vee en vlees, die controle- en keuringswerkzaamheden verrichten in
het kader van vlees, vleesbereidingen, vleesprodukten en andere
produkten van dierlijke oorsprong uit andere lid-staten en uit derde
landen die op Nederlands grondgebied zijn of worden gebracht. Op grond
van het ingetrokken besluit van 28 oktober 1952 werden als ambtenaar
bedoeld in artikel 27, eerste lid, van de Vleeskeuringswet, nog aangewezen, de dierenartsen verbonden aan een keuringsdienst als bedoeld in
artikel 20 onderscheidenlijk 20a van de Vleeskeuringswet, dat wil zeggen
de gemeentelijke vleeskeuringsdienst. Na de instelling van de Rijksdienst
voor de keuring van vee en vlees per 13 september 1983 en het tot stand
komen van de Regeling Keuringsdienst 1984 waarmee de taken van de
RVV werden vastgelegd, hebben alle gemeentelijke keuringsdiensten hun
taken overgedragen aan het Rijk (de RVV). Abusievelijk is het besluit van
28 oktober 1952 (Stcrt. 218) niet direct aangepast. De desbetreffende
controle- of keuringshandelingen zijn voorgeschreven, voor het handelsverkeer in het Besluit inzake vlees uit andere lid-staten en in het Besluit
inzake vleesprodukten, vleesbereidingen en andere produkten van
dierlijke oorsprong uit lid-staten en voor de invoer uit derde landen in het
Besluit invoer vlees uit derde landen en in het Besluit invoer vleesprodukten en bepaalde andere produkten uit derde landen.
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
E. G. Terpstra
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