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Intitulé

: Landsbesluit invoer apen

Citeertitel: Landsbesluit invoer apen
Vindplaats : AB 1989 no. GT 2
Wijzigingen: AB 1991 no. 21
====================================================================
Artikel 1
1. Onverminderd de bepalingen van de Landsverordening invoer
kleine dieren (AB 1988, no. GT 43), alsmede het bepaalde krachtens artikel 15b, eerste lid, van de Quarantaineverordening en krachtens artikel 4 van de Landsverordening in- en uitvoer (AB 1989 no. GT 102) is
de invoer van apen slechts toegestaan indien zij:
a. worden ingevoerd in muskietenvrije kooien;
b. op het tijdstip van verzending of doorzending geen teken van gele
koorts vertonen;
c. zo de noodzaak daartoe zich doet gevoelen ten minste negen dagen
vóór het tijdstip van aankomst het met het gele koorts besmet gebied of van besmetting verdacht gebied hebben verlaten.
2. De in dit landsbesluit bedoelde apen kunnen te allen tijde
door de zorg van de door de minister van Publieke Werken en Volksgezondheid aangewezen deskundige direkt na invoer in een muskietenvrije
verblijfplaats voor de duur van minimaal negen dagen worden geïsoleerd.
3. Ten genoegen van de met het toezicht op de naleving van de
wettelijke bepalingen, inzake het in- en doorvoeren van kleine dieren,
belaste autoriteit moet worden aangetoond middels een officiële verklaring, afgegeven door de bevoegde autoriteit in het land van herkomst of het land waar vanuit doorzending plaatsvindt, dat de vereisten vermeld in de onderdelen a en b van het eerste lid van dit artikel
zijn voldaan.
4. De minister van Publieke Werken en Volksgezondheid kan bepaalde landen of streken aanwijzen waaruit apen slechts mogen worden ingevoerd onder voorwaarde, dat de apen na invoer uit die landen of streken minimaal negen dagen in aansluiting op hun invoer in een muskietenvrije verblijfplaats geïsoleerd zullen blijven.
Artikel 2
De kooien waarin de apen worden ingevoerd dienen te voldoen aan
de navolgende eisen:
a. de kooien moeten geheel voorzien zijn van een dubbele laag muskietengaas. De ruimte tussen de twee lagen dient minstens 2½ cm wijd
te zijn. De binnenlaag van de kooien mag van een ander materiaal
gemaakt worden, mits de grootte van de openingen in het materiaal
van dien aard is dat de apen worden verhinderd met enig lichaamsdeel de buitenlaag te bereiken;
b. het muskietengaas moet zich bij invoer in ongeschonden toestand bevinden;
c. het aantal draden, waaruit het muskietengaas is gevlochten mag niet
minder zijn dan 18 per 2½ cm², zowel horizontaal als verticaal.
Artikel 3
Van de voorwaarden in artikel 1 van dit landsbesluit kan door de
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minister van Publieke Werken en Volksgezondheid gehele of gedeeltelijke ontheffing worden verleend indien de apen ten minste twaalf dagen
voor het tijdstip van aankomst zijn ingeënt tegen de gele koorts. Van
deze inenting moet blijken uit een officiële verklaring, vermeldende,
dat de aap door een erkend deskundige in het land van herkomst of het
land waar vanuit doorzending plaatsvindt, een volledige inenting tegen
gele koorts heeft gehad. In de door bedoelde deskundige ondertekende
verklaring moeten overigens worden vermeld de datum waarop de inenting
heeft plaats gehad, de naam en hoedanigheid van degene die de inenting
heeft verricht en een aanduiding van het soort vaccin dat werd gebruikt.
Artikel 4
Indien zulks door de met het toezicht op de naleving van de wettelijke bepalingen inzake het in- en doorvoeren van kleine dieren belaste autoriteit nodig wordt geacht, kunnen de ingevoerde apen tegen
gele koorts worden ingeënt.
Artikel 5
Artikel 1, eerste lid, onderdelen a en b, is ten aanzien van de
doorvoer van apen van overeenkomstige toepassing.
Artikel 6
Dit landsbesluit kan worden aangehaald als Landsbesluit invoer
apen.
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