Bijlage 14, behorende bij de kaderovereenkomst tussen het Ministerie van Economische
Zaken, Landbouw en Innovatie en het Ministerie van Financiën
DE SAMENWERKING INZAKE DE EXTRA CONTROLE-INSPANNING DOOR DE DOUANE BIJ
DIERZIEKTEN
Het betreft de samenwerking op het gebied van dierziekten, zoals bijvoorbeeld controles in het
kader van de vogelgriep. Deze bijlage is een uitbreiding op de generieke controles die reeds in
bijlage 4 (Veterinaire eisen bij invoer van gezelschapsdieren ) en bijlage 7 (Veterinaire controles)
zijn benoemd en behelst alleen de afwijkingen ten opzichte van die bijlagen.

1 Regelgeving en doel
a Regelgeving

De regelgeving met betrekking tot de handhaving inzake dierziekten is
gelijk aan de regelgeving in het kader van bijlagen 4 en 7.

b Doel van de
regelgeving

Het doel van de regelgeving met betrekking tot handhaving inzake
dierziekten is gelijk aan het doel van de regelgeving in het kader van
bijlagen 4 en 7.

2 Organisaties, taken en bevoegdheden
a Betrokken
organisaties

•
•
•

b Taak Douane en
NVWA

Taak Douane
De taak van de Douane ziet op gerichte extra douanecontroles van
passagiers en passagiersbagage op het binnenbrengen van verboden
goederen uit risicolanden en –gebieden.

Belastingdienst/Douane (hierna: Douane)
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Met deze controles wordt beoogd het risico op insleep van dierziekten in
de Europese Unie zo veel mogelijk te beperken. Tevens hebben de
controles een preventieve werking door bewustwording bij het publiek.
De Douane dekt het risico op de insleep van dierziekten voor de wekelijks
door de NVWA aangegeven risicolanden af. Als met betrekking tot een
risicoland in een periode van twee weken de hoeveelheid bevonden
risicoproducten de 20kg overschrijdt meldt de Douane dit aan de NVWA
om te laten beoordelen of additionele maatregelen ingezet moeten worden.
De inzet vindt plaats op luchthaven Schiphol en op andere internationale
luchthavens alsmede (mogelijk) op cruiseschepen rechtstreeks afkomstig
uit derde landen.
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Indien nodig (bij uitbraken binnen de EU) kunnen lidstaten worden
meegenomen in de risico-analyse. Hierover worden dan tussen EL&I en de
Douane op ad-hoc basis afspraken gemaakt.
Jaarlijks kunnen er aanvullende afspraken worden gemaakt als onderdeel
van extra handhavingsactiviteiten, zoals inzet van andere middelen als
publiciteit en handhavingscommunicatie.

Bijlage 14 bij de Kaderovereenkomst tussen het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en
het Ministerie van Financiën

2

Taak NVWA
De NVWA informeert de Douane wekelijks over de actuele risicolanden.
Indien nodig (acuut en substantieel risico) kan dit ook tussentijds.
De NVWA laat binnen twee werkdagen na de overschrijdingsmelding de
Douane weten of en welke additionele maatregelen ingezet moeten
worden.
c Bevoegdheden

De bevoegdheden met betrekking tot handhaving inzake dierziekten is
gelijk aan de bevoegdheden in het kader van de bijlagen 4 en 7.

3 Uitvoering
a Douanetoezicht

Uitgangspunt voor het douanetoezicht is risicobeheersing uitgaande van
de door de NVWA aangegeven risicolanden en de bij de
dierziektencontroles geconstateerde hoeveelheden risicoproducten. De
Douane dekt het risico op de insleep van dierziekten af middels de
controles met behulp van een naar verkiezing in te schakelen mix van
personeel en controlemiddelen.
De dierziektencontroles zijn onderdeel van het “Uitvoeringsplan Veterinair”
dat de Douane jaarlijks in het kader van bijlagen 4 en 7 opstelt in
samenwerking met de NVWA..
Handhavingscommunicatie met betrekking tot de dierziektencontroles is de
verantwoordelijkheid van de NVWA.

c Afhandeling
overtredingen

De afhandeling van overtredingen met betrekking tot de handhaving inzake
dierziekten is gelijk aan de afhandeling van overtredingen in het kader van
de bijlagen 4 en 7.

e Douanevoorschrift

Het douanevoorschrift met betrekking tot de handhaving inzake dierziekten
is gelijk aan het douanevoorschrift in het kader van de bijlagen 4 en 7.

4 Prioritering, evaluatie, financiering
a Prioritering

De dierziektencontroles worden in het Handhavingsplan Douane als
“verplichting” opgenomen.

b Evaluatie

Douane en EL&I evalueren jaarlijks de door de Douane ingestelde
dierziektencontroles in het uitvoeringsplan. De evaluatiegegevens vormen
tevens input voor de rapportage aan de EU van de NVWA.

c Financiering

EL&I stelt structureel jaarlijks een budget beschikbaar aan de Douane van
€1 miljoen. Het budget is niet gekoppeld aan het aantal ingestelde
controles. Het bedrag wordt rechtstreeks op de begroting van Financiën
overgeboekt. Als een situatie ontstaat van een substantiële stijging van de
controles door uitbraken van dierziekten zal in overleg tussen Douane en
EL&I de vergoeding worden herzien in overeenstemming met het extra
capaciteitsbeslag.

5 Informatie-uitwisseling
De informatieuitwisseling met betrekking tot handhaving inzake dierziekten
is gelijk aan de informatieuitwisseling in het kader van de bijlagen 4 en 7.
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6 Scholing en helpdesk
a Opleiding en
scholing

De opleiding en scholing met betrekking tot handhaving inzake dierziekten
is gelijk aan de opleiding en scholing in het kader van de bijlagen 4 en 7.

b Helpdeskfunctie

De helpdeskfunctie met betrekking tot de handhaving inzake dierziekten is
gelijk aan de helpdeskfunctie in het kader van bijlagen 4 en 7.

7 Overleg en beheer
a Overleg

Tenminste één keer per jaar vindt overleg plaats tussen de EL&I, de NVWA
en de Douane over de dierziektencontroles en het functioneren van de
samenwerking volgens deze bijlage.

b Beheer van deze •
bijlage
•

EL&I: Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Douane: Landelijk kantoor, team Handhavingsregie, convenantbeheer

XXX, ………. 2012

Rotterdam, ………2012

Namens het ministerie van Economische
Zaken, Landbouw en Innovatie,

Namens de Directeur-Generaal Belastingdienst,

de directeur < XXX >

de directeur Vaktechniek en Internationaal
Douane

…………………

H.A.M. Maas RA
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