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IN NAAM DER KONINGIN ! 

'WAARNEMENDE GOUVERNEUR VAN SURINAME, 

. oveiweging genomen hebbende, dat het noodzakelijk is 
J>rdening van 4 Februari 1910 (G. B. No. 20) tot regeling 
e,v~artsenijkundlge politie, welke voor bestrijding van 
J(t~~ volgens moder!'le wetenschappelijke methoden on
, de _grondslag biedt, door een nieuwe regeling te vervan
ifütt:• 
yol.:,10·:i. . 

eeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg den 
>;'. v-,-tgesteld onderstaande landsverordening: 

§ 1. Algemene bepalingen. 

Artikel 1. 
,1 .. ~> 

/deze landsverordening of de te harer uitvoering g~no
. dsbesluiten wordt verstaan onder: 

'; dsminister", de Landsminister van het Departement 
· r Veeteelt ressorteert ; 

·. téur", de Directeur van het Departement waaronder 
· ,~ttssorteert. • 
ltt 
öill! · . · Artikel 2. 

,ti~<t 
'-'4~_,.; landsverordening of de te harer uitvoering genomen 
· 'lülten wordt verder verstaan onder : 
ier'', alle dieren van welke soort dan ook, inbegrepen 
ti' ,"J 
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rundvee, paarden, ezels, muildieren, muilezels, varkens, se 
geiten, honden, katten, vogels, pluimvee, reptielen en insee 

,.Vogels", alle vogels, uitgezonderd pluimvee; 
"Pluimvee", tamme hoenders, kippen, kcilkoenen, g 

1:,enden en duiven ; ,,Rundvee", sneren, ~oeien, ossen, vaarzen en kalveren. 
,,Karkas'', het karkas van ieder dier, inbegrepen elk. 

van het kar'kas of het vlees, de beenderen, de huid, het vel, 
ven, hoornen, klauwen, ,afval of enig ander deel van een 

,,Zlekte", de bij landsbesluit te noemen dierziekten; · 
,,Ziek", aangetast door een ziekte; · 
,,Verdacht", verdacht door een ziekte aangetast te zijn 
"Besmette piaats", cie plaats alszodanig vérklaard ond 

likel 5 van deze landsvero:·dening ; 
"Besmette streek", de streek alszcdanig verklaard ond 

ti!,;el 6 van deze iandsverordening; 
,,Plaats van invoer", de plaats waar dieren in Suriname 

den ingevoerd ingevolge artikel 12 van deze landsverord 
4 

"Voeder'', gras, hooi, of enige andere substantie, gew 
gebruikt als voedsel voor dier:en ; t 

,,Strooisel", stro, of enig ander materiaal, gewoonlijk 
bruikt als ligging voor dieren of bij verzorging van dieren: 

Artikel 3. 

De Dienst van de Veeteelt wordt in opdracht van de 
teur, uitgeoefend door het Hoofd van de Dienst van de V 
en door de onder deze ressorterende controleurs, respecti 
door de districtsgeneesheren voor zover zij daarvoor o 

hebben bekomen-

§ 2, Voorkoming en beslriiding van iiekten, 

Artikel 4, \ 

1. De eigenaar, houder of hoeder van een dier dat ver 
selen van een ziekte vertoont, is gehouden : 

a. dat dier zo goed mogelijk afgezonderd te houden 

gezonde dieren ; ~ 
b. daaxlvan met de grootst mogelijke spoed kennis te 

aan het Hoofd van de Dienst van Veeteelt, aan de control 
ean de dichtsbijzijnde politiepost. · 
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n ro eur, die de in het vori l' 

. ft ontvangen, is verplicht d g id bedoe~?e kennis-
. en aan het Hoofd van de a~rvan onverw1Jld medede
r v~n de politiepost doet f1enst van de Veeteelt. de 
de betreffende controleuta~van onverwijld med~de
. n de Veeteelt. 0 aan het Hoofd van de 

Artikel 5. 

anneer het Hoofd van de D' . 
f vermoedt dat er een ziekt 1:ns~ van de Veeteelt eon-
ok, weide, op een terr . e ~s mtgebroker, in een stal, 

i,maakt hij hiervan proces-~;r:aa~eon ande_re dergelijke 
qrdt de plaats waarvan de P· In dit proces-ver
jtt,tot ,,~esmette plaats" ve~~f~::; nauwkeurig omschre-

l\l'an dit proces-verbaal wordt . 
ersoon die de plaats in gebruik e~~e;tschrift afgegeven 
~gen de besmetverklarin t t b" · ifte van het proces-verb~ ~ ~a · mnen veertien dagen 
. et proces-verbaal nietig ka eroekpl open bij de Direcan ver aren. 

,: Artikel 6. 

àn ~~~!!~:eft~n~:Jn~~~rt~t:h~ van het Hoofd van de 
,de ziekte noodzakelijk of s enge~olge van het be

.streek tol ,,besmette streek~'e;;;;lt is, een nader om~ 
eg~n besmetverklari aren. : 
,b,ende binnen veer't~egn vda; ::n str~ek staat van elke 
et Gouvernements-Advertettie;r:r: daarvan medede• 
~e Lanàsminister die de b a 15 ge~atm, beroep 
. 'k kan opheffen. ' esmetverklating, geheel of 

n krachtens artikel 12 t t Id i ,_deelte daarvan kan ni::~ 1es be e "plaats van invoer'! 
• k'' w~rden ;erklaard. o ,, esmette plaats" of "be-

Artikel 7. 

ërn:.1dzk~'aieo?~~~t b!~td~ V~eteelt kan ieder ziek 
een besmett t . n en e op een besmette 

. éide en kudde ~ns ;::z~J:e~ dkier dhat in dezelfde stal, 
· • 0 , op etzelfde. erf of op 
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een andere dergelijke plaats samen is geweest met een z{ 
verdacht dier, of iede.- dier, dat geacht kan worden in aan· 
te zijn geweest met een ziek of ve,rdacht dier, laten afm 
om verspreiding van een ziekte te vcorkomen. Ter be~. 
v-an dit doel kan het Hoofd van de Dienst van de Veeteelt' 
opdrachten geven als hij nodig oordeelt. 

2. Het Hoofd van de Dienst van de Veeteelt kan, voo 
;;ervatie of proefneming, beslag leggen op ieder dier, daf 
volge dit artikel voor afmaking in aanrr•etking komt. Voor 
in beslagge;10men dieren gelden dezelfde bepalingen om 
schadelo0sstelling als voor de ingevolgP dit artikel afge 
dieren. 

Artikel 8. 

Ieder dier dat is afgemaakt op giond van deze landsve 
ning of is gestorven aan een ziekte, moet zo spoedig mo 
vernietigd, begraven cf op andere wijze onschadelijk g 
worden in overeenstemming met de landsbesluiten ge 
ingevolge deze landsverordening. Voor dit doel kan het.. 
van de Dienst van de Veeteelt gebruik maken van de d 
geschikt geachte gronà in bezit van of in gebruik bij de eig 
houder of hoeder van het dier. 

Artikel 9. 

1. De f:igenaar van een ingevolge artikel 7 afgema 
ontvangt een schadeloossteliing uit 's Landskas, waarvan: 
r}rag de werkelijke waarde van het dier onmiddellijk v 
ufmaken niet te boven mag gaan. Geen schadP.loosstellinä· 
gegeven of het Ledrag wordt naar evenredigheid vcrm 
indien en voor zover voigens het oordeel van het Hoofd' 
IJienst van de Veeteelt de F:igena,a!, houder of hoeder ke 
geen of onvoldoende zorg heeft aangewend om besmett'. 
het dier Ie voorkomen, ·· 

2. Alvorem, tot a(makc.n over te gaan, wordt door het 
van de Dienst van de Veeteelt proces-verbaal opgemaa,kt; 
in het bedrag van de schadeloosstelling, een door hem 
schatter gehoord, wordt vai.tgesteld en waarin de eige . 
i~et af te maken dier wordt genoemd, die binnen twee 
uur afschrift van het proces-verbaal ontvangt. De eigen· 
het afgemaakte dier kan, indien hij met. het bedrag de~ 

$' 
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,·ng geen genoegen neemt binnen 14 d 
~a~ ~et proccs-verba,al s;hrift 1"k . agen na de uit

ijsmmister. e lJ m beroep gaan bij 

flee~ schadeloosstelling wordt 
@p.tame bevindend àier we ~egeven voor een zich 
}oordeel van het Hoor'd gends zie~te afgemaakt, indien 

b . · d · van e Dienst va d v e IJ e invoer van het d' n. e eeteelt aan. , ter ge::icht kan worden te heb-

'De in het tweede lid b d 1 1 "·dat hij de hem c el e oe c ~ scha,tter legt de eed of be-
J!n dat hij de hempg op~~~~:1~~ht getrom--:elijk zal waar
al doen, naar zijn beste kengn. waardermg te goeder 
i··.. " 1s en weten. 

Artikel 10. 
• • l 

.1.J _.andsbesl~it kunnen voorsch1,ifü• 
~Jdmg van 21Pkten, ter behandeli n geg~ven worden 
ieren, ter voorkoming van z' kt ng van zieke en ver-

. ~~reiding van ziekten. ie en en ter voorkoming 

;,IJ fandsbesluit worden voorschriften ge b i ge:ven etr-ef-

. , e kennisgeving aan het bl: k , 
en 6 bes.net\·erkla:irde pk~ts~~ ?~ krachtens de arti
rwerpen in- of uit dergelijke l o t s .reken, het vervoer 

of desinfectie van deze pi pt aa sen of streken en df? 
eb h d 1· aa sen en streken· 
; e an e mg, onschadelijkm k' · ' 

. egravlng of opgraving van enf. mg, desmfectie: vernie-
- • of atkCJmstii; uit Pen besmett g ~oo~werp of dier, aan-

-;.,,,;de k::sten welke -aan belan he e p aa s o~. streek ; 
t .. ·, i:e. ke~ing kunn:n worden getra~~rnden bJJ de maatrege
~, -De m het vorig lid onder· c genoe d k 
e •;ingevorderd op de voet van het K:i:k1/5ten k1;1nnen 
,1,.:.1869 No. 23, cpgenomen in het G. B Jk besluit van 
~Ungen op de rechtspleging inzake. 1869 ~oi 24! houden
~m~ (geldende tekst G. B. 1937 No. 14;),n e astmgen in 

. r.§ 3. De invoer van dieren en voorwerpen. 

Artikel ll. 

... s. verboden ciieren in te voeren zonder . 
eur . aan deze ver : k vergunnmg van 

A·er·b~nden. . gunn,ng unnen nadere voorwaarden 
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Artikel 12. 

1. Bij landsbesh.tit worden ter voorkoming van de in 
of verspreiding van ziekten bepalingen vastgesteld omtren. 
invoer van dieren, karkassen, voeder, strnoisel. afval en an 
voorwerpen welke vP.rspreiding van dierziekten mogelijk 
nen maken- . 

2. Bij d'e in het eerste lid bedoelde bepalingen worden 
vens voorschriften gegeven : 

a. ter· vaststelling van de plaats van invcer ; 
b. betreHende het vervoer van de in het eerste lid ge 

<le dieren of zaken in- of uit de plaats van invoer ; 
c- betreffende onderzoek, inbeslagname, onschadelijk 

ken, desinfectie of vernietisen van de in hel eerste lid geno 
dieren of zaken op de plaats van invoer; 

d. betreffende het in quarantaine houden van tlieren. · 

Artikel 13-

1- Alle dieren, welke ingevolge de bepalingen van 
landsverordening, en van de ter uitvoering van deze landsve 
dt:ning genomen besluiten cf ingevolge de voorwaarden van: 
invoemrergunning ee11 quarantaine moet.en ondergaan, wo 
m een quarantaine d~pöt i;eplaatst overeenkomstig de aa' 
zingen van het Hoofd van de Dienst van de Veeteelt- · 

2. De Landsminister bepaalt de plaats(en) war.r een· 
rnntaine depöl gevesligd is-

§ 4. Strafbepalingen-

Artikel 14. 

1. Met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geld 
l~ van ten ~1oogste dtri.zen<.i gulden wordL gest.raft : : 

a. de eigenaar, houder of hoeder van een dier, die de 
plichtingen hem opgeiegd bij deze landsve1lordening of bij 
t.e harer uitv,cering genomen landsbesluiten niel nakomt, of 
de op grond daarvan gegeven voorwaarden, bevelen of aan 
zingen geen gevolg geeft of deze niet nakomt ; 

b, hi.j die hetgeen geschiedt ter uitvoering van deze 1 
verordening of van de te harer uitvoet'ing genomen landsb 
ten belet, belemmert of verijdelt; ,.1 
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.5·· 1l ie, In strijd met de kr ht d · ' 
.ei,~lde bepalingen, dieren o~c v ens ezP. landsverordening 
"·· .. et ve1·klaarde plaatsen of t okorwerpen vervoert in- of 
. , 1,,. d. . · s re en · . 
,, , 1·1J ie dieren invont zond ' . g verbonden vri ~ , ~r vergunning, de aan de ver~ 
.~r-~etreffende de0 ~~~:1e~a~ie~i nélleeft of de uit het lands~ 
sel, afval van andere voorwer eren, kark~ssen, voeder( 
Il of de op gn~nd d' pen voortvloeiende verplich~ 
' ~ aaryan gegeven bevel · t 1 .e naleving daarvan b"let b 1 en ~~e na eeft, dan 

·· Indi h . ~ ' e emmert of venJdelt 
!,·.en.b:~e~\;1et voldoende ~fgezonderd houde~ van zie-
gepaar, hou~erg o~a~o:~~~r~e~1eren tengevolge heeft, wordt 
. te'. een jaar of gcldb t g traft met hechtenis van ten 

.;- . oc c van ten hoogste tweed ; . d rif, · . u.zen gul-

Artikel 15-

v~rcordeii!lg ku1:nen roerende goederen of diere 
,; eri aanzien wuarvan het strafbaar f ·t . n, waar-
~rqeur'd verklaard. ei lS gepleegd, 

Artikel 16. 

en ~en der feiten bij dez 1 d 
;i;ordt begaan d,oor' of vanw!gea~e:ero~f ening strafbaar 

.l.!Îet •::i:~ ~festeld e? de straf uitg1:s~ro'&:;s;>:;~nwi:':'. 
, had bij Îiet. ve~~~!:~~;Jj~~c~i ~=: ;!1:::n~!e feitelijke 

Artikel 17-
l"! 

Met het opsporen van de in of kr h 
$::str~fbaar gestelde feiten zïn ba~ iens dez~. lan~sver-
.i~iSurmaams Wetboek van SJtr~f e ~ v~ de b1J artikel 8 
,P·mede belast de ir art 3 ~or eri1mg aangewezen 
de amobt1::naren, . van eze andsverordening 

ij ,die ingevolge h t · r ::::· zijn belast,~ ~:i:~r 1:~1z:.:1 uf de: ~fl:'f:g:~; 
ig s~~a~~~: ~:tt~!:J;"i:,e1~er;ocd kan worden dat 

ordt hun d t · P g · esnood's met e. oeg~ng geweigerd, dan verschaffen zij 
· · ·· mroepmg van de sterke arm, . , 



8 
1954 

4, Is de plaats tevens een woning of• alleen do:ir een 
ring tcegankelijk, dan treden zij tegen de wil des be 
r.1ct bim:ien dan op bijzondere schrlftelijke last van de .b 
r;en Districts-Commissaris of in diens tegenwoordigheid, · 

5- Van dit binnentreden maken zij proces-verbaal ··o 
binnen tweemaal vier en twintig uur aan hem wir.ns wo 
!Jinneugetreclen, in afächrifl wordt uitgereikt. 

Ar:tikel 18. 

l, Roerende goederen of dieren w:rnrvan hel ver' 
iJ1.•staat, dat daarmede of ten aanzien daarvan een strafbá 
hLeft plaats gehad, kt:nnen worden in beslag genomen.' 

2. Voor zo"\er in het belang der gezondheid of ter! 
v:m besmetting nodig, worden de in beslag genomen roe 
b0ederen of dierrn op last va'l het Hoofd van de Dienst 
Veeteelt vernietig!f of onschadelijk gemaakt. 1, 

3, Voor de vaststelling van de waarde van het te ve 
t/:>n of onschade1ijk te maken roerende goed of dier is, 
paalde in art. 9, leden 1 eu 2 van overeenkomstige toe , 
iJ~ geldsom vertegenwoordigende de aldus geschatte 
·Jan hetgeen vernietigd of onschadelijk gemaakt is, wor4 
val van vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging en ing 
verbeurdverklaring niet is uitgesproken, aan de eigen · 
het roerende goed of dier ten laste van 's Landskas uitge~, 

l. 

Artikel 19. 

1. Wanneer gee11 gevaar voor besmetting bestaat 
de in beslag genomen roerende goederen of dieren door he! 
\'an de Dienst van de Veeteelt aan de betrokkene vrijg_ 
tegen over,Iegging, binnen de tijd van 6 dagen na uitrei 
de kennisgeving der vrijgave, van een bewijs van sto 
's Landskas van de door het Hoofd van de Dienst van de V 
geschatte geldswaarde dier goeder.en of dieren. ·'. 

Tegen de schatting van genoemd Hoofd kan binnen 
gen schrifteiijk .in beroep worden gegaan bij de Land 

2. Na afloop van de in het vorige Jid bedoelde te . 
6 dagen worden de betrefffende goederen of dieren in h 
bi!ar verkocht. 

3. In geval van vrijspraak of ontslag van rechtsve 
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;,; verbeurdverklaring niet is uitgesproken, wordt aan 

.· _kene de door hem gestorlte som of bij openbare ver
opbrengst teruggegeven. 

_geval van verbeurdverklaring verivalt de gestorte 
rengst aan den Lande met dien verstande dat, indien 
som ~~ door de Landsminister in beroep vastgestelde 

erschnJdt, het bedrag dier overschrijding aan de be~ 
ordt teruggegeven. 

Artikel 20. 

deze 1ands~ero~?ening strafbaar gestelde feiten won
uwd als m1sdnJven. 

§ 5. Slotbepalingen. 

Artikel 21. 

t inw~rkingtreden van deze landsverordening verval
rdenmg va~ 4 Fe~r.uari 1910 (G. B. No. 20) tot rege

e veeartsem1kund1ge politie en de verordening van 
er 1P34 (G. B: 1935 No. 39) ter voorkoming en be

an hondsdolheid (rabiës) in Suriname. 

Artikel 22. 

andsve~?l'?eni~g kan worden aangehaald als "Lands
g bestriJdmg d1erziekten" en treedt in w,erking op een 
ouverneur te bepalen tijdstip. 

Gegeven te Paramaribo, de 3dt": April 1954. 

M. DE NIET. 

·inister- van Landbouw Veeteelt e.n v· .. 
; ' lSSertJ, 

; A. LANGGUTH OLIVIERA. 

Uitgegeven te Paramaribo, de 8ste April 1954. 

De Landsminister van Binnenlandse Zaken, 

A. CURRIE. 


