Wetten waar, in de antwoorden van Minister Verburg, naar verwezen wordt.

Aanvullende informatie voor Staatscourant
Algemene Douanewet:
Artikel 1:3
Basisdefinities
De definities die hier in het eerste lid worden gegeven zijn een aanvulling op de definities die staan in het
CDW, de Toepassingsverordening CDW (hierna: het TCDW) en andere communautaire bepalingen.
In het eerste lid, onder c, wordt een definitie gegeven van de begrippen inspecteur en ontvanger. Deze
aanwijzing geschiedt bij ministeriële regeling van de Minister van Financiën. De toevoeging “in overeenstemming met Onze Minister wie het mede aangaat” is gebruikt voor die situaties dat een functionaris niet
vallend onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Financiën wordt aangewezen als inspecteur
onderscheidenlijk ontvanger.
In het eerste lid, onder d, wordt vervolgens bepaald wie onder het begrip douaneautoriteit, bevoegde autoriteit
of douanedienst van de lidstaat moet worden aangemerkt. In Nederland is dat de inspecteur onderscheidenlijk
ontvanger. Het onderscheid tussen de taken van de inspecteur en de ontvanger op het financiële vlak is dat de
inspecteur bijvoorbeeld het ontstaan van de douaneschuld vaststelt en dat de ontvanger overgaat tot de
invordering daarvan. In de Algemene douanewet blijkt deze genoemde taakverdeling in artikel 7:6, eerste lid.
Meer in zijn algemeenheid kan worden gesteld dat de ontvanger pas in beeld komt wanneer er daadwerkelijk
geldstromen of daarmee gelijkgestelde zaken op gang komen.
In het eerste lid, aanhef en onder e, wordt de definitie gegeven van goederen. Een dergelijke definitie is
gewenst om de justitiabele duidelijkheid te verschaffen wat onder het begrip goederen valt. Aansluiting is
gezocht bij de communautaire wetgeving en wel artikel 20, derde lid, van het CDW. Het meest belangrijke
onderdeel van het douanetarief wordt gevormd door de Gecombineerde Nomenclatuur die is vastgelegd bij
Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 23 juli 1987 met
bettrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PbEG L 256).
Opgemerkt wordt dat zaken zoals elektriciteit, gas en betaalmiddelen kunnen worden ingedeeld in genoemd
tarief en derhalve worden aangemerkt als goederen. In het eerste lid, aanhef en onder f, wordt ter
vereenvoudiging van de wettelijke bepalingen onder rechten bij invoer tevens de invoerrechten verstaan. In
deze definitie wordt de term “invoerrechten” gebruikt, niet alleen omdat in voor het Koninkrijk verbindende
verdragen deze term wordt gebruikt, maar ook in verband met het feit dat de communautaire wetgever op een
enkele plek in het CDW (artikel 128) en TCDW (bijlage 37) deze term gebruikt in plaats van de term rechten
bij invoer.
In het eerste lid, aanhef en onder g, wordt ten einde iedere onzekerheid uit te sluiten bepaald dat een
verzoeker, een term die in het CDW wordt gebezigd, een aanvrager is in de zin van de Awb.
In het tweede lid wordt de mogelijkheid geopend functionarissen voor de uitvoering van een nader
omschreven taak als inspecteur dan wel ontvanger aan te wijzen. In een aantal situaties is het denkbaar dat een
functionaris alleen betrokken is bij een bepaalde taak of alleen taken uitvoert op een bepaalde locatie. Dit
kunnen functionarissen zijn vallend onder een andere overheidsdienst, een dienst waarvoor een beperkte taak
is weggelegd die valt onder de reikwijdte van de Algemene douanewet. Bij de aanwijzing van genoemde
functionarissen als inspecteur dan wel ontvanger kan het wenselijk zijn dat deze functionarissen niet alle
bevoegdheden mogen gebruiken bij hun taakuitoefening. Het tweede lid geeft de mogelijkheid bij de
aanwijzing als inspecteur dan wel ontvanger de aanwending van bepaalde bevoegdheden uit te zonderen.
In het derde lid is een aantal bevoegdheden uitgezonderd indien het een aanwijzing, conform het eerste lid,
onder c, betreft van een functionaris die niet ressorteert onder de belastingdienst. De bevoegdheden in de
Algemene douanewet zijn bevoegdheden die van oudsher kunnen worden toegepast door de ambtenaren van
de rijksbelastingdienst werkzaam op het terrein van de douane in verband met het vluchtige karakter van de
goederenstromen waarop deze functionarissen toezicht houden.
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In het derde lid, onder a en b, wordt bepaald dat bij de regeling waarbij een functionaris als inspecteur dan
wel ontvanger wordt aangewezen, met name genoemde bevoegdheden zijn uitgezonderd, indien de aanwijzing een functionaris betreft die niet ressorteert onder de rijksbelastingdienst. Het betreft hier de
bevoegdheden bedoeld in de artikelen 1:26 (controle en doorzoeking van met name genoemde locaties), 1:28
(lijfsvisitatie), 1:30 (gebruik geweld), 1:36 (openen brieven na bevel rechter-commissaris) en 1:37 (nietstrafrechtelijke inbeslagneming vervoermiddelen). Dergelijke bevoegdheden zijn in het bijzonder bedoeld
voor die situaties waarin niet achteraf op een betrekkelijk eenvoudige wijze bij bijvoorbeeld een
administratieve controle gecontroleerd kan worden of een justitiabele de wettelijke bepalingen heeft nageleefd.
Mede gezien de invloed van dergelijke bevoegdheden op de persoonlijke levensfeer van betrokkene zijn zij
niet noodzakelijk dan wel wenselijk voor een controle op de naleving van elke materiële norm.
In het derde lid, onder c, is om eenzelfde reden als bij het derde lid, onder b, bepaald dat niet standaard een
bevoegdheid wordt toegekend om woningen zonder toestemming van de bewoner binnen te treden. De
uitzonderingen die worden genoemd in het vierde lid geven ter zake de status quo weer.
In het vijfde lid wordt, in aansluiting op een inmiddels gegroeide praktijk, uitdrukkelijk bepaald dat afspraken
over de kwantitatieve en kwalitatieve inzet van de douane-inspecteurs op beleidsterreinen waarvoor de
wetgeving niet onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Financiën tot stand komt, in convenanten
worden neergelegd. Deze worden door of namens de Minister van Financiën gesloten met de minister(s) wie
het “mede aangaat”.
Deze convenanten behelzen beleidsregels en beperken zich uiteraard tot de werkingsfeer van de Algemene
douanewet, zoals omschreven in artikel 1:1 en de bijlage van deze wet. In de bedoelde convenanten kunnen
zaken worden geregeld als situaties waarin de douane controles overdraagt aan een andere, meer
gespecialiseerde dienst of hoeveel mensuren van de douane jaarlijks worden ingezet voor de controleinspanning met betrekking tot de naleving van bepaalde wetgeving. Met deze convenanten kan recht worden
gedaan aan de zogenoemde één loketgedachte, die ervan uitgaat dat het goederenvervoer slechts éénmaal
wordt opgehouden ten behoeve van alle noodzakelijke controles. Het maken van afspraken over de te leveren
controle-inspanning is tevens in lijn met de aanbevelingen van het rapport “Douane en Douanita”
(Kamerstukken II 1998/99, 26 451, nr. 2).
Dit vijfde lid regelt niet de bevoegdheidstoedeling met betrekking tot douanecontroles, het ontbreken van
convenanten doet derhalve niets af aan de bevoegdheid over te gaan tot het instellen van een douanecontrole.
In het zesde lid wordt ter verdere vereenvoudiging geregeld dat de bepalingen in de Algemene douanewet en
de daarop rustende bepalingen ten aanzien van de rechten bij invoer van overeenkomstige toepassing zijn op
de rechten bij uitvoer. Wanneer bepalingen ten aanzien van een van deze rechten uitsluitend zijn bedoeld voor
de rechten bij invoer respectievelijk de rechten bij uitvoer wordt dit uitdrukkelijk in die bepaling vermeld.
In het zevende lid wordt de inspecteur onderscheidenlijk de ontvanger aangewezen wanneer in het CDWboek dan wel de daarbij behorende toepassingsverordening een bevoegdheid is opgedragen aan de lidstaten.
Deze aanwijzing op het niveau van de formele wet voorkomt dat in de lagere regelgeving de invulling van de
bevoegdheid dient plaats te vinden. Hierop wordt een uitzondering gemaakt indien in de Algemene
douanewet zelve dan wel een krachtens deze Algemene douanewet een wettelijke regeling deze bevoegdheid
is ingevuld dan wel is toegewezen.
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Wet Economische Delicten:
Artikel 1a
Economische delicten zijn eveneens:
1°. overtredingen van voorschriften, gesteld bij of krachtens:de Flora- en faunawet, artikel 13, eerste lid;
de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, de artikelen 81b, 81c, 81d, 81m, 81n en 81o; de Grondwaterwet,
artikel 14, eerste en tweede lid; de Kernenergiewet, de artikelen 15, 21, 21a, 21e, eerste lid, 29, eerste lid, 31,
32, eerste lid, 34, eerste, vijfde en zesde lid, 37b, 38a, 46, eerste lid, 47, eerste lid, 49b, eerste lid, 49d, 75,
tweede lid, en 76a; de Meststoffenwet, de artikelen 7, 14, eerste lid, 19, 20, eerste lid, 21, 22, derde lid en 26,
zesde lid; de Wet bestrijding ongevallen Noordzee, de artikelen 4, eerste, tweede, derde en vierde lid, en 15;
de Wet bodembescherming, de artikelen 6 tot en met 13, 38 en 94; de Wet gewasbeschermingsmiddelen en
biociden: de artikelen 18, 19, 20, 22, eerste lid, 37, vierde, vijfde en zesde lid, 38, derde en vierde lid, 40,
derde lid, 64, vierde, vijfde en zesde lid, 65, derde en vierde lid, 67, tweede lid, 78, eerste lid, 79, 80, 81, 87,
zesde lid, en 118; de Wet houdende wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (landbouwkundig
onmisbare gewasbeschermingsmiddelen): artikel II, derde en zesde lid, en bijlage; de Wet inzake de luchtverontreiniging, de artikelen 91, 92, onder a, in verband met artikel 48, en 92 , onder b; de Wet luchtvaart, de
artikelen 6.51, eerste lid, 6.54, vierde lid, 6.55, eerste lid en 6.58, tweede lid, alsmede - voor zover aangeduid
als strafbare feiten - overtredingen van voorschriften krachtens titel 6.5 van die wet gegeven;
de Wet milieubeheer, artikel 1.2, eerste lid, - voor zover aangeduid als strafbare feiten - en de artikelen 2.5,
8.1, eerste lid, 8.40, eerste lid, artikel 8.1, tweede lid, in verbinding met artikel 8.1, eerste lid, 9.2.1.2, 9.2.1.5,
9.2.2.1, 9.2.2.6, 9.3.1, 9.3.3, eerste lid, 10.1, 10.2, eerste lid, 10.37, eerste lid, 10.39, eerste lid, 10.45, eerste
lid, onderdeel b, 10.47, eerste lid, 10.54, eerste lid, 10.56, eerste en tweede lid, 10.57, 10.60, eerste, tweede,
derde en vierde lid, 16.5, eerste lid, 16.5, eerste lid, in verbinding met artikel 16.5, tweede lid, 16.12, derde lid,
16.12, derde lid, in verbinding met artikel 16.49, tweede lid, 16.13, 16.13 in verbinding met artikel 16.49,
tweede lid, 16.14, 16.14 in verbinding met artikel 16.49, tweede lid, 16.21, 16.21 in verbinding met artikel
16.49, tweede lid, 16.49, eerste lid, 17.4 eerste lid, 17.12, eerste lid, 17.13, eerste lid, 17.5b, 17.5c, tweede lid,
en 17.5d in verbinding met 17.5b en 17.5c, tweede lid, 17.6, vijfde lid, en 18.18; de Wet rampen en zware
ongevallen, – voor zover aangeduid als strafbare feiten – de artikelen 10a, eerste en derde lid, en 11b, tweede
en derde lid; de Wet van 2 juli 1992, Stb. 415, tot uitbreiding en wijziging van de Wet algemene bepalingen
milieuhygiëne en daarmee samenhangende wijzigingen van andere wetten (milieubeleidsplanning en milieukwaliteitseisen; provinciale milieuverordening, totstandkoming algemene maatregelen van bestuur), artikel
XIX, voor zover het betreft provinciale verordeningen, vastgesteld krachtens artikel 36 of artikel 41 van de
Wet bodembescherming; de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de artikelen 1, eerste, derde en vierde
lid, 1b, 2a, 2c, tweede tot en met vierde lid, 5, eerste lid, en 30a; de Wet verontreiniging zeewater, de artikelen
3, eerste lid, 4, en 11; de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, de artikelen 4, 5, 10, 11, 21, 24, 27, 29, 31 en 33;
de Wet voorkoming verontreiniging door schepen, de artikelen 5, eerste lid, 12, eerste lid, tweede lid,
onderdelen a en b, vierde, zesde, zevende en achtste lid, 12b, eerste lid, 12c, eerste lid, en 12e, eerste lid, 13,
13a, eerste, tweede, derde en vierde lid, 23, eerste, tweede en vierde lid, 35, derde lid, 35a, derde lid en 36a,
eerste lid;
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GWWD
Punt 1
Hoofdstuk VIIa. Niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten
Artikel 81m [Treedt in werking per 31-12-2008]
- wat houdt dit artikel in? Het is nog niet omschreven. (Wet zoals hij nu is.)
Punt 2
Hoofdstuk X. Toezicht en opsporing
Artikel 114
Lid 1. Onverminderd artikel 108a, derde lid, zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet de bij besluit van onze Minister aangewezen ambtenaren belast.
Artikel 108a
Lid 3. Onverminderd artikel 114, eerste lid, kan bij algemene maatregel van bestuur, dan wel bij ministeriële
regeling, worden bepaald dat met het toezicht op de naleving van de nadere regels waarvoor
tuchtrechtelijke maatregelen zijn of worden opgelegd, de bij besluit van het betrokken bedrijfslichaam
of samenwerkingslichaam aangewezen personen zijn belast. Dit besluit behoeft de goedkeuring van
Onze Minister. Onze Minister kan het betrokken bedrijfslichaam of samenwerkingslichaam een
aanwijzing geven omtrent het aanwijzen van toezichthouders en de wijze waarop toezicht wordt
uitgeoefend.

REGELING AANWIJZING AMBTENAREN GWWD
De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Gelet op artikel 114 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (Stb. 1992, 585)
Besluit:
Artikel 1
Als ambtenaren als bedoeld in artikel 114, eerste lid, van de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren, belast
met het toezicht op de naleving van die wet en de daarop berustende bepalingen worden aangewezen:
a. De ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit.
b. De ambtenaren van de Voedsel en Waren Autoriteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit.
c. De ambtenaren van de Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
d. De bij of krachtens artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering aangewezen ambtenaren voor zover
het betreft het toezicht op de naleving van artikel 73 van de wet.
e. De inspecteurs van de stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming, voor zover het betreft het
toezicht op de naleving van de artikelen 35, 38, 39, 45 en 58 tot en met 59b van de Gezondheids- en
welzijnswet voor dieren en de daarop berustende bepalingen.
f. De ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, van de Politiewet 1993.
g. Militairen van de Koninklijke Marechaussee.
h. De door de Minister van Defensie aangewezen overige militairen van de krijgsmacht.
i. De personen werkzaam als radarwaarnemer of verkeersassistent binnen het team verkeershandhaving van
een regionaal politiekorps.
j. Ambtenaren van de Rijksbelastingdienst, bevoegd inzake de douane.
k. Ambtenaren van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

Actie tegen Dierenleed december 2008/er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie

Pagina 4

Wetten waar, in de antwoorden van Minister Verburg, naar verwezen wordt.

Artikel 1a
Als ambtenaren als bedoeld in artikel 114, tweede lid, van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren,
belast met het onderzoek naar de aanwezigheid van besmettelijke dierziekten, worden aangewezen de in
artikel 1, onderdeel b, bedoelde ambtenaren.
Artikel 2
Als ambtenaren als bedoeld in artikel 114, derde lid, van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren, belast
met de opsporing van feiten strafbaar gesteld bij artikel 121 van die wet, worden aangewezen de in artikel 1,
onderdeel a, bedoelde ambtenaren.
Artikel 3 [Vervallen per 01-06-2000]
Artikel 4
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 februari 1993.
Artikel 5
Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling aanwijzing ambtenaren Gezondheids- en Welzijnswet
voor Dieren.
Artikel 121
1. Gedragingen in strijd met de voorschriften vastgesteld bij of krachtens de artikelen 36, eerste lid, 37, 40, 43,
61, eerste lid, en 73, tweede lid, zijn misdrijven.
2. Gedragingen in strijd met de voorschriften vastgesteld bij of krachtens de artikelen 33, 35, 36, derde lid, 41,
eerste en tweede lid, 59b, derde lid, 61, tweede en derde lid, 62, 63 en 64 zijn overtredingen.

Misdrijven (verwant aan Artikel 121):
Artikel 36
1. Het is verboden om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel
toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van een dier te
benadelen.

Artikel 37
Het is de houder van een dier verboden aan een dier de nodige verzorging te onthouden.

Artikel 40
1. Het is verboden een of meer lichamelijke ingrepen bij een dier te verrichten, waarbij een deel of delen van het
lichaam wordt of worden verwijderd of beschadigd.
2.

Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op:

a.
b.
c.
d.

ingrepen betreffende het onvruchtbaar maken van een dier;
ingrepen waarvoor een diergeneeskundige noodzaak bestaat;
bij algemene maatregel van bestuur aangewezen ingrepen;
overige bij of krachtens enig wettelijk voorschrift verplichte dan wel toegestane ingrepen.
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3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regelen worden gesteld omtrent de wijze waarop en de gevallen
waarin de lichamelijke ingrepen, bedoeld in het tweede lid, onderdelen c en d, slechts mogen worden verricht.

Artikel 43 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Artikel 61
1. Het is verboden om dierengevechten te organiseren of dieren aan dierengevechten te doen deelnemen.

Artikel 73
1. Het is verboden dieren, behorende tot door Onze Minister aangewezen soorten of categorieën van dieren te
fokken, in Nederland te brengen, te koop aan te bieden of te verkopen.
2. Het is verboden dieren behorende tot ingevolge het eerste lid aangewezen soorten of categorieën van dieren
voorhanden te hebben.

Overtredingen (verwant aan Artikel 121):
Artikel 33 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Artikel 35
1. Bij algemene maatregel van bestuur worden regelen gesteld omtrent de wijze waarop dieren van bij die
maatregel aangewezen soorten of categorieën van dieren mogen worden gehouden.
2.

De krachtens het eerste lid gestelde regelen kunnen onder meer betrekking hebben op:

a. het vastleggen of aangebonden houden van dieren;
b. het gescheiden houden van dieren van verschillende leeftijd, geslacht of soort;
c. de ruimte waarover dieren moeten kunnen beschikken.
Artikel 36
3.

Een ieder is verplicht hulpbehoevende dieren de nodige zorg te verlenen.

Artikel 41
1. Het is verboden deel te nemen aan tentoonstellingen, keuringen of wedstrijden met dieren waarbij een bij
artikel 40 verboden ingreep is verricht.
2. Het is verboden dieren waarbij een bij artikel 40 verboden ingreep is verricht, tot een tentoonstelling, keuring
of wedstrijd toe te laten.
Artikel 59b
3. Bij ministeriële regeling kunnen in aanvulling op de krachtens artikel 59a, derde lid, gestelde regels, nadere
voorschriften worden gesteld over de onderwerpen waarop die regels betrekking hebben.
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Artikel 61
1. Het is verboden om dierengevechten te organiseren of dieren aan dierengevechten te doen deelnemen.
2.

[Dit lid is nog niet in werking getreden.]

Artikel 62
1. Onze Minister kan substanties aanwijzen die het kunstmatig beïnvloeden van het prestatievermogen van
dieren in wedstrijden tot gevolg kunnen hebben.
2.

Het is verboden een dier ingeschreven te hebben voor een wedstrijd of met een dier deel te nemen aan een
wedstrijd, indien bij een onderzoek blijkt dat in het lichaam van dat dier een hoeveelheid van een of meer van
de krachtens het eerste lid aangewezen substanties, bestanddelen daarvan of omzettingsprodukten
aanwezig is, welke groter is dan een door Onze Minister vastgestelde hoogst toelaatbare hoeveelheid. Deze
hoeveelheid kan op nul worden gesteld.

3.

In de krachtens het tweede lid vastgestelde hoeveelheid is mede begrepen de in voorkomend geval uit
anderen hoofde in het lichaam van het dier aanwezige hoeveelheid van dezelfde substantie, bestanddeel
daarvan of omzettingsprodukt.

4. Onze Minister kan de aard en de wijze van uitvoering van het in het tweede lid bedoelde onderzoek
voorschrijven.

Artikel 63
1. Het is verboden een of meer van de krachtens artikel 62, eerste lid, aangewezen substanties toe te passen
op dieren die zijn ingeschreven voor een wedstrijd.
2.

Het in het eerste lid bedoelde verbod is niet van toepassing op dierenartsen die ten genoegen van de
ambtenaren die door Onze Minister met het toezicht op de naleving van deze afdeling zijn belast, aantonen
dat die dieren niet aan de wedstrijd zullen deelnemen.

3.

Het is verboden op wedstrijdterreinen of op nader door Onze Minister aangewezen plaatsen een of meer van
de krachtens artikel 62, eerste lid, aangewezen substanties aanwezig te hebben.

4.

Het derde lid is niet van toepassing op dierenartsen die ten genoegen van de in het tweede lid bedoelde
ambtenaren aantonen dat de substanties niet zijn of worden gebruikt bij dieren die nog moeten deelnemen
aan de wedstrijd.

Artikel 64
In het belang van een doelmatige handhaving van deze afdeling kan Onze Minister regelen stellen met betrekking
tot de organisatie van wedstrijden en de inrichting van wedstrijdterreinen. Daarbij kan worden bepaald dat de
organisatie van nader aan te wijzen wedstrijden slechts is toegestaan aan instellingen die:
a. in hun statuten hebben bepaald dat overtreding van het bepaalde in deze afdeling aan intern tuchtrecht is
onderworpen, tenzij de officier van justitie beslist dat een overtreding strafrechtelijk zal worden afgedaan;
b. met betrekking tot de onder hun verantwoordelijkheid georganiseerde wedstrijden nader aan te wijzen
werkzaamheden in het kader van het verlenen van bijstand aan het toezicht op de naleving van deze afdeling
verrichten.
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Wetboek Strafvervolging
Artikel 141
Met de opsporing van strafbare feiten zijn belast:
a. De officieren van justitie.
b. De ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a en c, en tweede lid van Politiewet 1993.
c. De door onze Minister van Justitie in overeenstemming met onze Minister van Defensie aangewezen
militairen van Koninklijke Marechaussee.
d. De opsporingsambtenaren van bijzondere opsporingsdiensten, bedoeld in artikel 2 van Wet op de bijzondere opsporingsdiensten .
Artikel 73
De schorsing van de strafvervolging ter zake van een prejudicieel geschil schorst de verjaring.

Artikel 81m
Wijziging wet ‘niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten’

Het is verboden te handelen in strijd met bij ministeriële regeling aan te wijzen voorschriften van EGverordeningen.
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