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Beleids- en verantwoordingscyclus

Hoofdstuk 1. Inleiding
1.1. Aanleiding voor het project
Het fytosanitaire beleid in Nederland is een (bestuurlijke) lappendeken. Dit is één van de
conclusies van het discussiepaper ‘het ongrijpbare fytosanitaire beleid’ uit 20021 dat is uitgevoerd
in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Het rapport geeft
hiermee aan dat de bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor het fytosanitaire beleid en de
uitvoering van de inspecties een herstructurering kunnen gebruiken.
Het Ministerie van LNV heeft de conclusies en aanbevelingen van het discussiepaper ter harte
genomen en is gestart met de versterking van het fytosanitaire beleid. De verhoudingen tussen de
verschillende organisaties worden opnieuw bekeken. Het is de bedoeling deze verhoudingen
transparanter vorm te geven. In vervolg op het discussiepaper hebben het Ministerie van LNV en
het bedrijfsleven in de groenten en fruitsector het rapport ‘Slim Fruit’ opgesteld. In het rapport
Slim Fruit zijn - onder andere - eerste aanbevelingen gedaan voor het verbeteren van de structuur
van inspecties voor groenten en fruit. In overleg met het bedrijfsleven in de plantaardige sector is
vervolgens op 6 oktober 2004 besloten een project op te starten om ‘de ingeslagen weg van Slim
Fruit te verbreden naar alle plantaardige sectoren’. Het kabinetsbeleid ‘Andere Overheid’ vormt
hierbij het uitgangspunt.
Het programma Andere Overheid richt zich op het kritisch kijken naar de overheidsorganisatie: de
taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de overheid. Hieronder valt ook het beter en
eenvoudiger inrichten en vormgeven van de interne organisatie en de werkwijze. De minister van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft het programma Andere Overheid vertaald naar de
werkwijze “van zorgen voor naar zorgen dat”. Deze werkwijze lijdt er toe dat er bij alle processen
van het ministerie van LNV mogelijkheden worden onderzocht om het proces zodanig te
organiseren dat de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven meer voorop komt te staan.
Uitgangspunt is dat de overheid randvoorwaarden stelt, mogelijkheden schept en verzoeken
vanuit de maatschappij ondersteunt. Het uitgangspunt van de ministeriële verantwoordelijkheid
voor overheidstaken blijft, er wordt opnieuw gekeken naar de invulling, prioritering en
vormgeving van de overheidstaken. In dit geval gaat het om het meer op afstand plaatsen van de
rijksoverheid.
1.2. Het doel van het project
Na een opstartperiode is begin april het project Plantkeur formeel gestart. Het project Plantkeur
heeft als opdracht het inspectiesysteem voor plantaardige producten opnieuw in te richten,
waarbij er in dit project naar gestreefd wordt dat de inspecties in principe zullen plaats vinden
door de verschillende zelfstandige bestuursorganen die op dit moment de kwaliteitskeuringen
voor plantaardige producten verrichten 2, met toezicht vanuit het Ministerie van LNV.
Het doel van het project van het Ministerie van LNV, het bedrijfsleven en de keuringsdiensten is:
Ø Een gezamenlijke inventarisatie en analyse van algemene en sectorale knelpunten,
voorwaarden en risico’s en het formuleren van oplossingsrichtingen voor het geven van invulling
aan het besluit om het project Slim Fruit te verbreden naar alle plantaardige sectoren;
Ø Gezamenlijke besluitvorming over een nieuw inspectiemodel, de aansturing van de inspecties
en het toezicht op de inspecties;
Ø Implementatie van de genomen besluiten, uitwerken van de oplossingsrichtingen in
managementovereenkomsten.
Bij de start van het project zijn de volgende uitgangspunten en randvoorwaarden vastgesteld:
• het behoud van een hoge fytosanitaire status van Nederland en een goede kwaliteit van
productie van eindproducten en teeltmateriaal in Nederland;
• een hoogwaardig fytosanitair garantiesysteem en inspectie en toezicht daarop;

1

Het ongrijpbare fytosanitaire beleid, Een discussiepaper geschreven in opdracht van de directie Landbouw
van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, augustus 2002, universiteit Leiden, Prof. dr. J. de
Vries, drs. F.B.A. Jorna, Mevr. L.G. van Schaik.
2
Bloembollenkeuringsdienst (BKD), Kwaliteitscontrole Bureau voor Groenten en Fruit (KCB), NAK,
Naktuinbouw.
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•
•
•
•
•

invulling van de uit internationale en nationale wet- en regelgeving voortvloeiende
ministeriële verantwoordelijkheid voor fytosanitaire inspecties;
een helder en transparant systeem van inspecties, alsmede een heldere en transparante
aansturing daarvan en toezicht daarop dat voor het bedrijfsleven effectiever en efficiënter is
en voor het ministerie van LNV niet duurder dan in 2005;
acceptatie door de Europese en derde landen van het nieuwe inspectiesysteem (organisatie,
aansturing en toezicht);
de omvorming van de PD naar een kennis- en auditdienst;
vroegtijdige helderheid en een goede oplossing voor het personeel van de
Plantenziektenkundige Dienst.

In dit rapport hebben het bedrijfsleven, de keuringsdiensten en de verschillende onderdelen van
het ministerie van LNV de oplossingen voor de potentiële knelpunten en risico’s van het uitvoeren
van de inspecties op plantaardige producten door de keuringsdiensten in kaart gebracht. Hierbij
zijn alle taken die de buitendienst van de PD uitvoert geanalyseerd. Vervolgens zijn in onderling
overleg de verschillende mogelijkheden met voor- en nadelen voor de inrichting van een nieuw
inspectiesysteem op een rij gezet. Het bedrijfsleven, de keuringsdiensten en het ministerie van
LNV hebben gezamenlijk een aanbeveling opgesteld (PM – november).
Deze aanbeveling richt zich op:
Kan de uitvoering van de fytosanitaire inspecties3 op plantaardige producten in Nederland zo
worden ingericht, dat de inspecties door de keuringsdiensten kunnen worden uitgevoerd? Om
welke inspecties gaat het, hoe worden deze inspecties aangestuurd en hoe ziet het toezicht op het
verrichten van deze inspecties er uit?
1.3 Leeswijzer
Hoe is het eindrapport Plantkeur opgebouwd? Allereerst komt in hoofdstuk 2 de samenvatting van
de resultaten en de conclusies van het project aan de orde. Vervolgens is in hoofdstuk 3 de
aanbeveling voor de organisatie van het uitvoeren van de fytosanitaire inspecties op plantaardige
producten in Nederland door de keuringsdiensten opgenomen. Tevens is in hoofdstuk 3 een
paragraaf gewijd aan overige aanbevelingen naar aanleiding van de analyse die is verricht. Voor
meer achtergrond informatie over de opzet van het project en de verschillende deelresultaten
kunt u de hoofdstukken 4 en 5 raadplegen.

3

Voor de groenten en fruit sector gaat het tevens om de inspecties in het kader van kwaliteit. Deze worden
nu nog door de PD verricht.
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Hoofdstuk 2. Samenvatting en conclusie
In het project Plantkeur is in de eerste fase onderzocht welke oplossingen er zijn voor de
potentiële knelpunten en risico’s en beperkingen van het uitvoeren van de inspecties op
plantaardige producten door de keuringsdiensten. In dit rapport zijn de bevindingen en conclusies
opgenomen. Tevens bevat dit rapport een voorstel voor de fasering in fase II van het project (*PMnovember). Fase II bevat de voorbereiding van de transitie van de uitvoering van de fytosanitaire
inspecties door de keuringsdiensten.
Uitgangspunten waaraan de uitkomsten van de analyses zijn getoetst zijn een goede invulling van
de ministeriele verantwoordelijkheid voor het fytosanitaire beleid, een transparant model voor het
verrichten van inspecties dat voor het bedrijfsleven efficiënter is en voor het ministerie van LNV
niet duurder en de internationale acceptatie van het inspectiesysteem van Nederland.
Nationaal gezien zijn er geen belemmeringen om de import-, en exportinspecties op plantaardige
producten door de keuringsdiensten te laten verrichten, zolang dit ‘onder gezag en toezicht’ van
de NPPO plaatsvindt. Onder deze taken vallen alle met de import- en exportinspecties verbonden
taken, waaronder het schrijven van de instructies, het verrichten van de administratieve
handelingen en het uitvoeren van laboratorium testen op de tijdens deze inspecties verkregen
monsters, conform de huidige situatie bij de plantenpaspoorten. De afgifte van certificaten voor
de export wordt verricht door de medewerkers van de keuringsdiensten, op basis van een
mandaat van de minister van LNV. Partijen met meerdere soorten plantaardige producten worden
door de medewerkers van één keuringsdienst geïnspecteerd. De keuringsdiensten zorgen ervoor
dat deze medewerkers de kennis hebben om meerdere soorten producten te inspecteren.
De PD overlegt met de overige opdrachtgevers over de beëindiging van de activiteiten die de PD
op dit moment voor deze opdrachtgevers verricht en de overgang van deze activiteiten naar – zo
mogelijk – de keuringsdiensten.
De minister van LNV is verantwoordelijk voor het monitoringsprogramma op
quarantaine(waardige) organismen. De nieuwe PD heeft de regie over de uitvoering van de
monitoringsinspecties. De monitoring van quarantaine(waardige) organismen worden in beginsel
uitgevoerd door de nieuwe PD. De inspecties kunnen worden uitbesteed aan de keuringsdiensten
voor zover het gaat om de efficiënte invulling van routinematige inspecties.
De uitroeiing en bestrijding van quarantaine(waardige) organismen is de verantwoordelijkheid
van de minister van LNV. Alle activiteiten die worden uitgevoerd als gevolg van de uitroeiing en
bestrijding van quarantainewaardige organismen worden uitgevoerd door de nieuwe PD. Bij de
(vermoedelijke) aanwezigheid van quarantaine(waardige)organismen of nog niet eerder
aangetroffen organismen tijdens de inspectie van partijen die worden aangeboden voor import,
intraverkeer of export, laat de medewerker van de keuringsdienst de partij niet toe in het
handelsverkeer, of geeft het plantenpaspoort of exportcertificaat niet af. Bij het uitvoeren van
inspecties naar aanleiding van maatregelen in verband met de (vermoedelijke) vondst van een
quarantaine(waardig)organisme of een onbekend organisme maakt de nieuwe PD gebruik van de
kennis en – zonodig – de capaciteit van de keuringsdiensten.
De verdeling tussen de keuringsdiensten van het uitvoeren van de inspecties op de overige
producten en de sierteelt is aangegeven in paragraaf 5.3.1. Hetzelfde geldt voor de inspecties van
met verschillende plantaardige producten (‘gemengde zendingen’).
De risico’s voor de internationale acceptatie van het Nederlandse inspectiesysteem kunnen in
belangrijke mate worden ondervangen door: de nieuwe PD op te laten treden namens de minister
van LNV als NPPO, één internationale aanspreekpunt voor Nederland te hanteren, de fytosanitaire
kennis blijvend in te vullen en duidelijk te communiceren over de organisatorische veranderingen
die plaatsvinden. Van belang is dat de specifieke bilaterale afspraken opnieuw moeten worden
afgesloten. Eventueel zijn uitzonderingen mogelijk in de vorm van tijdelijke
overgangsmaatregelen en / of voor de specifieke afspraken in verband met Japan en Cuba.
Uit de juridische analyse volgt dat de minister van LNV verantwoordelijk is voor de juiste
uitvoering van de verplichtingen voortvloeiend uit het IPPC en voor het aanwijzen van de NPPO.
Gezien de taak en positionering van de nieuwe PD zal de minister van LNV de nieuwe PD
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aanwijzen als NPPO, die namens hem als zodanig optreedt. Op grond van de IPPC kunnen de
inspecties die worden verricht op het gebied van import-, intraverkeer en export ‘onder gezag en
toezicht van de NPPO’ worden uitbesteed. De keuringsdiensten kunnen, onder gezag en
verantwoordelijkheid van de NPPO de inspecties uitvoeren.4
De werkwijze en de intensiteit van de inspecties, zoals die plaatsvindt door de PD in het jaar dat
de inspecties naar de keuringsdiensten worden overgeheveld is het uitgangspunt. Indien het
ministerie van LNV de werkwijze of de intensiteit van de inspecties op basis van beleidswijzigingen
wil aanpassen, zal daartoe overleg plaatsvinden over de gevolgen van deze wijziging(en).
Voor het behouden van kennis en het voorkomen van versnippering zal de eerste lijnsdiagnostiek
plaatsvinden door de keuringsdiensten, overeenkomstig de afspraken over het onderzoeken van
de monsters voor de afgifte van plantenpaspoorten. Onbekende, afwijkende en eventuele nieuwe
schadelijke organismen die door de keuringsdienst worden aangetroffen in de genomen monsters
worden ter diagnose doorgezonden naar laboratorium van de nieuwe PD.
De aansturing van en het toezicht op de door de keuringsdienst uitgevoerde inspecties moet goed
zijn geregeld. Niet alleen voor het waarborgen van de ministeriële verantwoordelijkheid maar ook
voor het behoud van het vertrouwen van het buitenland. Aansturing op hoofdlijnen gebeurd door
de beleidsdirectie, de inhoudelijke aansturing door de nieuwe PD (zie hoofdstuk 5, paragraaf 2).
Van belang voor het goed functioneren hiervan is dat de informatie-uitwisseling tussen het
ministerie van LNV en de keuringsdiensten wordt neergelegd in een informatieprotocol. Het is de
bedoeling dat, afhankelijk van de uitkomsten van het project CLIENT export, ook door de
keuringsdiensten wordt gewerkt volgens de systematiek die CLIENT export opzet. Tenslotte is het
van essentieel belang dat de nieuwe PD toegang krijgt tot de gegevens in de systemen van de
keuringsdiensten die relevant zijn voor het vinden en onderzoeken van
quarantaine(waardige)organismen en notificaties.
Het toezicht zal worden vormgegeven op basis van een meerjarig sturings- en toezichtprotocol
afgesloten tussen het ministerie van LNV en de keuringsdiensten, waarin onder meer de
uitgangspunten voor het toezicht en de eisen aan de keuringsdiensten worden opgenomen.
Het toezicht richt zich op het afdekken van de fytosanitaire risico’s en de omvang ervan is
afhankelijk van de mate waarin risico reeds zijn afgedekt en waarborgen in de organisatie zijn
ingebouwd. Het operationele toezicht wordt ingevuld op basis van een risicoanalyse. Aard en
intensiteit van het toezicht zal jaarlijks en per keuringsdienst kunnen variëren. Derhalve wordt
jaarlijks per keuringsdienst een toezichtarrangement vastgesteld, waarin ingespeeld wordt op de
per jaar wisselende omstandigheden, evaluatieresultaten en ontwikkelingen. De intensiteit van
het toezicht wordt mede bepaald door evaluaties van voorgaande audits, mogelijke accreditaties
en de audits van de Raad van Accreditatie. Het eerste toezichtarrangement wordt vastgesteld op
basis van een startaudit waarin wordt bezien op welke wijze de risico’s bij de keuringsdiensten al
worden beperkt.
Voor de informatie uitwisseling en ICT zijn in paragraaf 5.3.8 een aantal uitgangspunten
geformuleerd die de basis vormen voor het in fase II op te stellen informatieprotocol.
Op basis van raming van de keuringsdiensten levert het uitvoeren van de import en
exportinspecties en het grootste deel van de werkzaamheden die de PD voor derden uitvoert door
de keuringsdiensten het bedrijfsleven gemiddeld een besparing op van 30 tot 32%. Voor 2005 zou
dit tussen de 3.3 en 3.6 miljoen euro bedragen. Daarbij is van belang dat:
• bij de vergelijking zowel bij de kosten van de PD als bij de kosten van de keuringsdiensten is
geabstraheerd van de ICT-kosten;
• de raming van de keuringsdiensten gemiddelden betreffen;
• de ramingen van de keuringsdiensten betrekking hebben op de ingeschatte inspecties voor
2005;
• besparingen in de kosten bij de keuringsdiensten niet één op één zijn te vertalen in verlaging
van de tarieven voor het bedrijfsleven.

4

De keuringsdiensten zijn in dit geval aan te duiden als een ‘RWT’, een rechtspersoon met een wettelijke
taak.
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De belangrijkste verklaring voor de verwachte lagere kosten is dat de keuringsdienst door de
combinatie met de inspecties op de kwaliteit van de plantaardige producten en / of het
neutraliseren van seizoensinvloeden een gunstige arbeidsfilm hebben, maar ook dat de bestaande
overhead van de keuringsdiensten reeds is gefinancierd.
De eenmalige transitiekosten bedragen ongeveer 12,6 miljoen euro. De kosten voor het toezicht
dat moet worden gehouden op de uitvoering van de import en exportinspecties bedragen – naast
de reeds bestaande kosten voor het toezicht - 0,2 tot 0,7 miljoen euro.
In overleg met de keuringsdiensten wordt afgesproken hoeveel medewerkers van de PD
uiteindelijk overgaan naar de keuringsdiensten. Daarbij geldt als uitgangspunt ‘mens volgt
functie’. De keuringsdiensten hebben aangegeven dat op grond van hun ramingen ongeveer 80
tot 86 nieuwe functies bij de keuringsdiensten ontstaan voor keuringspersoneel. Rechtspositionele
garanties zullen door LNV in overleg met de vakbonden worden vastgesteld.
Tenslotte wordt gestreefd om voor het uitvoeren van kwaliteits- en fytosanitaire inspecties door
de keuringsdiensten één protocol op te stellen waarin de jaarlijkse cyclus van opdrachtverlening
en décharge voor de fytosanitaire inspecties en afspraken over de aansturing van het leveren van
informatie door de keuringsdiensten over de inspecties op de kwaliteit van plantaardige
producten worden opgenomen.5

5

Het feit dat kwaliteits- en fytosanitaire inspecties in één protocol worden opgenomen betekent dat de
aansturings- en toezichtvereisten vergelijkbaar worden ingericht, maar niet dat deze vereisten in beide
gevallen gelijk aan elkaar zijn. Bij kwaliteitsinspecties is geen sprake van inhoudelijke aansturing en speelt de
nieuwe PD op dit punt geen rol.
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Hoofdstuk 3. Aanbevelingen
Naar aanleiding van de in het vorige hoofdstuk geformuleerde conclusies wordt in dit hoofdstuk
aangegeven op welke manier de uitvoering van de inspecties op plantaardige producten door de
keuringsdiensten kan worden verricht. De aanbeveling wordt gedragen door het Ministerie van
LNV, het landbouwbedrijfsleven en de verschillende keuringsdiensten.
3.1 Voorstel voor de uitvoering van fytosanitaire inspecties door de keuringsdiensten
Het vormgeven van het programma Andere Overheid en de verduidelijking van de structuur in de
organisatie van het fytosanitaire beleid zijn in dit project gecombineerd. De samenwerking tussen
het bedrijfsleven, de keuringsdiensten en het ministerie van LNV leidt tot de aanbeveling om de
uitvoering van de fytosanitaire inspecties op plantaardige producten overeenkomstig
onderstaande hoofdlijn vorm te geven.
De werkzaamheden die de PD op het gebied van de import- en exportinspecties op plantaardige
producten en voor derden uitvoert, kunnen onder gezag en toezicht van de NPPO worden
uitgevoerd door de keuringsdiensten. In verband met de internationale acceptatie zijn zonodig
overgangsmaatregelen en uitzondering mogelijk.
De inspecties naar aanleiding van de monitoring van quarantaine(waardige)organismen worden
in beginsel uitgevoerd door de nieuwe PD, tenzij het gaat om de efficiënte invulling van
routinematige inspecties. De inspecties naar aanleiding van de uitroeiing en bestrijding van
quarantaine(waardige)organismen worden uitgevoerd door de nieuwe PD. Bij deze inspecties
wordt gebruik gemaakt van de capaciteit en de kennis die aanwezig is bij de keuringsdiensten.
Het verrichten van de inspecties door de keuringsdiensten kan volgens de ramingen van de
keuringsdiensten voor het bedrijfsleven een besparing opleveren van gemiddeld 30 tot 32 % van
de kosten (referentie jaar 2005). De tarieven worden door de minister van LNV, op advies van de
keuringsdiensten, vastgesteld. De nieuwe PD treedt, namens de minister van LNV, op als NPPO.
Uitgangspunt vanaf het moment van uitvoering door de keuringsdiensten is de werkwijze en het
keuringsniveau bij de PD in het jaar waarin de inspecties worden overgeheveld naar de
keuringsdiensten.
Voor het inrichten van bovenstaand inspectiesysteem is het noodzakelijk dat:
•
•
•
•
•

de ministeriële verantwoordelijkheid wordt gewaarborgd door een goede inhoudelijke en
contractuele aansturing plaatsvindt met een adequaat toezicht;
een informatieprotocol wordt opgesteld op basis van de in dit rapport geformeerde
uitgangspunten;
voor de internationale acceptatie dat, voorzover noodzakelijk, een goede communicatielijn
wordt opgezet en de bilaterale afspraken met derde landen worden besproken en vastgesteld;
overleg plaatsvindt met de derde opdrachtgevers van de PD over beëindiging van (een deel
van de) activiteiten die de PD voor hen verricht en over de mogelijke uitvoering van deze
activiteiten door de keuringsdiensten;
overleg met de vakbonden wordt gevoerd teneinde de rechtspositionele voorwaarden vast te
stellen voor de overgang van het afgesproken aantal medewerkers van de PD.

Zo ontstaat een helder inspectiesysteem met waarborgen voor de ministeriële
verantwoordelijkheid en het zoveel mogelijk inperken van het risico van internationale acceptatie
dat efficiënter is voor het bedrijfsleven (PM: niet duurder voor de overheid).
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3.2 Overige aanbevelingen
De opdracht van dit rapport strekte zich alleen uit tot het analyseren van de knelpunten en
oplossingen voor de uitvoering van de fytosanitaire inspecties door de verschillende bestaande
keuringsdiensten6. Naar aanleiding van de analyse in het rapport en tijdens het proces door
verschillende partijen gemaakte opmerkingen hebben het ministerie van LNV, het bedrijfsleven en
de keuringsdiensten nog een aanbeveling:
Het verdient de voorkeur te onderzoeken in hoeverre de huidige vier keuringsdiensten in de
toekomst met elkaar kunnen samenwerken om verdere efficiency voordelen te behalen en het
risico van versnippering van kennis te voorkomen. Ook de meest verregaande vormen, zoals het
samengaan van keuringsdiensten kan hierin worden meegenomen.

6

BKD, NAK, Naktuinbouw en KCB.
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Hoofdstuk 4. Opzet van het project
4.1 Fasering
Voor de start van het project Plantkeur is het proces opgedeeld in twee fasen:
Fase I: analyse van de risico’s en het formuleren van oplossingrichtingen voor de inrichting van
een nieuw inspectiesysteem. Inclusief de uitgangspunten voor de transitie van bevoegdheden,
taken en werkzaamheden. In deze fase wordt door alle sectoren gelijk opgetrokken. In het rapport
van de analyse wordt de inrichting van het nieuwe inspectiemodel omschreven en de financiële en
personele effecten hiervan.
Fase II: het opstellen van een implementatieplan en managementovereenkomsten per
keuringsdienst. In deze fase wordt aangegeven op welke wijze en via welke stappen de overdracht
naar de individuele keuringsdiensten zal plaatsvinden.
Na deze twee fasen vindt de overdracht per keuringsdienstplaats.
4.2 Uitwerking
Om met inachtneming van de uitgangspunten en randvoorwaarden van het project het antwoord
te vinden op de vraag op welke manier de uitvoering van de inspecties op plantaardige producten
door de keuringsdiensten kunnen worden verricht zijn de volgende deelvragen door verschillende
werkgroepen nader uitgewerkt:
•
•
•
•
•
•

Welke juridische beperkingen zijn er voor de uitvoering van de inspecties door de
keuringsdiensten?
Hoe ziet het inspectieproces op plantaardige producten eruit en welke bestanddelen en
onderdelen van het inspectieproces komen in aanmerking om door de keuringsdiensten te
worden uitgevoerd?
Welke risico’s voor de internationale handelspositie van Nederland komen naar voren bij het
uitbesteden van deze inspecties en op welke wijze kunnen deze worden weggenomen;
Hoe wordt de bestuurlijke structuur vormgegeven?
Op welke manier wordt toezicht gehouden op de uitvoering van de inspecties door de
keuringsdiensten?
Is er in een vermindering van de kosten voor het uitvoeren van inspecties op plantaardige
producten, indien de keuringsdiensten de inspecties uitvoeren en wat zijn de resterende
kosten voor het ministerie van LNV? Welke resterende kosten worden doorberekend naar de
keuringsdiensten en welke uitgangspunten gelden daarbij?

De bovenstaande deelvragen zijn uitgezet in de verschillende ingestelde interne en externe
werkgroepen (zie bijlage I). Vervolgens zijn de deelvragen met elkaar in verband gebracht en aan
de orde geweest in de verschillende interne en externe overleggen. In hoofdstuk 3 worden de
resultaten van deze afzonderlijke deelvragen uiteengezet. De conclusies en aanbevelingen,
opgenomen in de hoofdstukken 4 en 5 van dit rapport, zijn in gezamenlijk overleg tussen het
ministerie van LNV, het bedrijfsleven en de keuringsdiensten tot stand gekomen. Het rapport
vormt de afsluiting van de eerste fase van het project Plantkeur.
4.3 Reikwijdte
• Ontwikkelingen in de omgeving
De omgeving waarin het project Plantkeur is opgezet is op dit moment volop in beweging. Het
(inter)nationale beleid rondom fytosanitaire inspecties is aan verschillende veranderingen
onderhevig. Ook de ontwikkelingen bij het bedrijfsleven en andere overheden staan niet stil. Een
aantal ontwikkelingen zijn geen onderdeel van het project Plantkeur, maar beïnvloeden het
project wel Het gaat hierbij om de volgende ontwikkelingen:
a.
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de organisatieontwikkelingen van de Plantenziektenkundige Dienst naar een kennis- en
auditdienst. De wijze waarop het inspectiesysteem wordt vormgegeven is mede bepalend

voor de inrichting van de kennis- en auditdienst, deze ontwikkeling is opgepakt in het
project Toekomstvisie;
b. versterking en positionering van de kennisinfrastructuur in de gehele plantaardige sector;
c. het departementsbrede onderzoek naar mogelijkheden voor de invulling van ‘Toezicht op
Controle’;
d. het project Cliënt Export, het opnieuw inrichten en vormgeven van de processen rondom
het exporteren van landbouwproducten;
e. het kabinetsstandpunt ten aanzien van de ‘Kaderstellende visie op toezicht II’;
f. het kabinetsstandpunt over zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s).
Bovenstaande ontwikkelingen zijn - voor zover noodzakelijk - in de analyse en afweging bij de
onderscheiden deelvragen meegenomen. Daarbij is het van belang dat de voorstellen uit
Plantkeur niet strijdig zijn met deze ontwikkelingen. Ook in de tweede fase van het project zullen
een aantal van deze ontwikkelingen goed in het oog moeten worden gehouden.
• Samenhang van werkzaamheden
Het project is in eerste instantie gericht op de import- en exportinspecties op plantaardige
producten die door de PD worden uitgevoerd. Tijdens het project is naar voren gekomen dat het
analyseren van de werkzaamheden van de PD niet los gezien kan worden van een aantal andere
werkzaamheden die de PD verricht. Naar aanleiding van deze bevindingen is besloten om in de
analyse de volgende onderwerpen ook mee te nemen:
a. de uitvoering door de buitendienst van de PD van opdrachten van derden;
b. de inzet van de buitendienst van de PD in het kader van de monitoring en bij de uitroeiing
en beheersing van een quarantaine(waardig)organisme of nieuw organisme.
• Beperking van de reikwijdte
Het project Plantkeur gaat uit van de bestaande structuur in de plantaardige sector, te weten de
uitvoering van fytosanitaire inspecties door de vier bestaande keuringsdiensten. Het oprichten van
(een) nieuwe organisatie(s) of het samengaan van organisaties komt in dit rapport niet aan de
orde. Het rapport is opgesteld ter afronding van fase I van het project Plantkeur. Dit rapport bevat
geen tot in detail uitgewerkte afspraken tussen het Ministerie van LNV en de keuringsdiensten.
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Hoofdstuk 5. Resultaten
5.1. Juridische uitgangspunten
5.1.1. Het juridisch kader
De inrichting van een nieuw inspectiesysteem voor plantaardige producten is in beginsel op vele
manieren vorm te geven. Om zicht te krijgen op de verschillende (on)mogelijkheden in de
(inter)nationale regelgeving voor de inrichting van een inspectiesysteem voor plantaardige
producten is een analyse gemaakt van het IPPC-verdrag en de fytorichtlijn. De bevindingen
worden hieronder in het kort weergegeven.
De minister van LNV is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de verplichtingen die
voortvloeien uit de International Plant Protection Convention (IPPC). Het IPPC verplicht de
verdragsluitende partijen er toe een organisatie in het leven te roepen waaraan de
verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken op fytosanitair gebied zijn opgedragen. Deze
organisatie is de National Plant Protection Organisation (NPPO). De NPPO moet zijn
gepositioneerd op het niveau van de centrale overheid. Het verdrag gaat er van uit dat de
fytosanitaire inspecties en het afgeven van exportcertificaten taken zijn waarvoor de overheid de
volle verantwoordelijkheid draagt. Hoewel andere organisaties kunnen worden betrokken bij de
uitvoering blijft de overheid eindverantwoordelijk. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden
die uit het verdrag voortvloeien kunnen niet worden overgedragen aan zelfstandige organisaties
die zich niet op het niveau van de centrale overheid bevinden. Wel is het mogelijk de taken, onder
gezag en verantwoordelijkheid van de NPPO, uit te besteden.
Het verdrag maakt onderscheid tussen het verrichten van inspecties en het afgeven van
certificaten naar aanleiding van die inspecties. Inspecties mogen door anderen worden verricht
"under the authority of" de NPPO. Voor het afgeven van certificaten geldt onder meer de eis dat
dit gebeurt door inspecteurs "who are technically qualified and duly authorized by the official
national plant protection organization tot act on its behalf and under its control". Door de eis uit
de IPPC dat het afgeven van certificaten namens de NPPO plaatsvindt, is een constructie waarbij
deze taak wordt opgedragen aan een zelfstandig bestuursorgaan die zich niet op het niveau van
de centrale overheid bevindt niet mogelijk. Het is wel mogelijk de medewerkers van de
keuringsdiensten het certificaat te laten afgeven namens de minister van LNV.
In de fytorichtlijn 7 zijn eisen vastgesteld voor de inspecties van plantaardige producten die in het
intracommunautaire verkeer worden gebracht of worden geïmporteerd. Voor import en de
interne markt geldt dat alle taken worden verricht door de verantwoordelijke officiële instantie(s).
Officiële instanties mogen - onder voorwaarden - taken uitbesteden aan anderen.

v Conclusie
Naar aanleiding van deze juridische analyse kunnen de volgende uitgangspunten worden
geformuleerd:
• De minister van LNV is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de verplichtingen die
voortvloeien uit het IPPC. De minister van LNV is in dat kader verantwoordelijk voor het
aanwijzen van de NPPO. De NPPO dient zich op het niveau van de centrale overheid te
bevinden.
•
De verdragtekst van het IPPC vraagt een NPPO die zelfstandig de bevoegdheid heeft om
fytosanitaire exportinspecties uit te voeren en fytosanitaire exportcertificaten af te geven,
binnen de nationale staatsrechtelijke bevoegdheden. Anderen, zoals de medewerkers van de
keuringsdiensten mogen onder bepaalde voorwaarden dit certificaat afgeven namens de
NPPO / namens de minister van LNV (zie ook paragraaf 5.3.3).
• In dit geval is een robuust aansturings- en toezichtregime op uitvoering door de
keuringsdiensten noodzakelijk vanwege de eis dat inspecties en het afgeven van certificaat
dienen plaats te vinden “under the authority” respectievelijk “under control” van de NPPO,
namens de minister van LNV.

7

Richtlijn 2000/29/EG van de Raad van de Europese Unie van 8 mei 2000 betreffende de beschermende
maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor
plantaardige producten schadelijke organismen, PbEG L 169.
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5.1.2. Gevolgen van het geschetste juridische kader
Het geschetste juridische kader heeft een aantal gevolgen voor de inrichting van een nieuw
inspectiesysteem.De wens om de inspecties zoveel mogelijk op afstand van de rijksoverheid te
zetten wordt ingeperkt door de juridische uitgangspunten.
Materieel is het mogelijk een inspectiesysteem in te richten waarbij de uitvoering van de
inspecties op afstand, maar wel onder gezag en verantwoordelijkheid van de rijksoverheid plaats
vindt, zodat de voordelen van een model met een zelfstandig bestuursorgaan in hoge mate
kunnen worden ingevoerd.8
Eén van de juridische uitgangspunten is dat de minister verantwoordelijk is voor het aanwijzen
van de NPPO, die namens hem op kan treden en de verplichtingen uit het IPPC verdrag kan
nakomen. De functie van de nieuwe PD als kennis en auditdienst op fytosanitair gebied zorgt er
voor dat de PD het meest aangewezen organisatieonderdeel van het ministerie van LNV is om als
NPPO, namens de minister van LNV, op te treden.
v Conclusie
• Het uitvoeren van inspecties door de keuringsdiensten is mogelijk, onder gezag en
verantwoordelijkheid van de NPPO, namens de minister van LNV.
• De minister van LNV wijst de nieuwe PD aan als NPPO, die namens de minister van LNV als
zodanig optreedt.

8

Het houden van toezicht: in het algemeen kan worden gezegd dat bij een ZBO minder en ander toezicht
wordt gehouden. Voor het uitvoeren van inspecties is geconstateerd dat de mate van toezicht vooral wordt
bepaald door de onderkende fytosanitaire risico’s en de kwaliteit van de uitvoering en niet door de gekozen
bestuurlijke constructie (ZBO of uitbesteden).
Het afgeven van certificaten: Bij de keuze voor een ZBO kan de ZBO uit eigen naam doen certificaten afgeven,
indien de minister van LNV NPPO is worde deze certificaten afgegeven namens de minister. Vanaf 2006 is het
niet langer mogelijk blanco certificaten bij keuringsdiensten in beheer te geven. Dit betekent dat de nadelige
gevolgen voor de efficiency bij het afgeven van certificaten beide opties aanwezig zijn.
Het vaststellen van tarieven: ZBO kan zelf tarieven vaststellen (die de minister van LNV goedkeurt), de
minister van LNV heeft dan minder directe bemoeienis met de tarieven. Bij de andere optie worden de
tarieven door de minister van LNV vastgesteld, op voorstel van de keuringsdiensten. Bij beide opties zal de
discussies over de hoogte van de tarieven primair plaatsvinden in de besturen van de keuringsdiensten.
Daarnaast zal eveneens in beide gevallen de minister van LNV worden aangesproken op de hoogte van de
tarieven.
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5.2 Bestuurlijke structuur
In onderstaande paragraaf wordt bekeken hoe de bestuurlijke structuur bij LNV en tussen LNV en
de keuringsdiensten het beste kan worden vormgegeven. Concreet wordt aangegeven wie
aanstuurt en wie toezicht houdt. Van belang is dat er een heldere verantwoordelijkheidsverdeling
ontstaat tussen de verschillende organisaties en organisatieonderdelen. Ook de keuringsdiensten
moeten hiermee uit de voeten kunnen.
De uitvoering van de fytosanitaire inspecties vindt plaats onder gezag en toezicht van de NPPO.
Dit heeft tot gevolg dat aan de keuringsdiensten op dit punt geen zelfstandige bevoegdheid voor
het verrichten van de inspecties kan worden overgedragen (zie paragraaf 5.1). Dit heeft tot gevolg
dat de aansturing en het toezicht op de uitvoering van de inspecties wordt gehouden door
directies van het ministerie van LNV. De huidige organisatiestructuur en organisatieprincipes van
het ministerie van LNV zijn hierbij leidend, zoals de scheiding van beleid en uitvoering en het
principe van een klein kerndepartement.
In de analyse zijn modellen betrokken waarbij de PD geen enkele bestuurlijke rol heeft in
aansturing of toezicht en een model waarbij er geen rol is voor de directie landbouw. Deze
modellen zijn afgewezen. Voor het model “de PD speelt geen rol” mist de directie Landbouw de
kennis en expertise om op adequate wijze inhoudelijk toezicht te houden. Het model “geen rol
voor de directie Landbouw” is afgewezen omdat er altijd een directie zal moeten zijn om de
algehele beleidsmatige afwegingen te maken teneinde de ministeriele verantwoordelijk in te
vullen. Dit wordt nog eens benadrukt door het streven van LNV om beleid en uitvoering te
scheiden.
Mede in het licht van de scheiding van beleid en uitvoering is besloten om kennisontwikkeling,
kennisbeheersing en kennisoverdracht te concentreren bij de nieuwe PD. Derhalve zal de nieuwe
PD als autoriteit, die op basis van deskundigheid gezag uitoefent, belast worden met het
(operationeel) toezicht op de door keuringsdiensten uitgevoerde fytosanitaire inspectietaken.
De vraag is wie de keuringsdiensten aanstuurt: de beleidsdirectie of de nieuwe PD.
Aan de aansturing worden een aantal eisen gesteld:
• Voldoende “checks and balances” voor het dragen van ministeriële verantwoordelijkheid;
• Voldoende deskundigheid om in de dagelijkse praktijk te kunnen bijsturen;
• Goede informatiepositie voor het voeren van de regiefunctie op kennisbeheer en -bewaking
van de fytosanitaire status;
• Goede informatiepositie om nationale beleidskaders te kunnen vaststellen;
• Bij de vondst van quarantaineorganismen en notificaties moet de verantwoordelijkheid,
zowel in zijn beleidsmatige aspecten als in zijn inhoudelijke en technische aspecten, worden
opgepakt.
Zowel bij de aansturing door de beleidsdirectie als door de nieuwe PD wordt niet aan
alle bovenstaande eisen voldaan. De oplossing hiervoor ligt in het maken van onderscheid tussen:
aansturing op hoofdlijnen en inhoudelijke aansturing. Ter verduidelijking van het proces waarin
sturing en toezicht plaatsvinden is in bijlage II de beleids- en verantwoordingscyclus opgenomen.
Daarbij is ook aangegeven wat onder aansturing op hoofdlijnen wordt verstaan.
De beleidsdirectie mist de kennis en expertise om de inhoudelijke aansturing te verzorgen. Het
lijkt daarom voor de hand te liggen de nieuwe PD – waar deze kennis en expertise wel aanwezig is
- de taak te geven de inhoudelijke aansturing te verzorgen.
Degene die op hoofdlijnen aanstuurt heeft vanuit het beleidsproces de verantwoordelijkheid voor
het vaststellen van de nationale kaders en de beleidsmatige marges waarbinnen de uitvoering
moet plaatsvinden. Vanuit de toezichts- en verantwoordingslijn stelt zij de jaarlijks opdracht met
onder meer het toezichtarrangement vast. Hierbij is een grote inbreng vanuit de uitvoering en het
toezicht van belang.
Wanneer de aansturing op hoofdlijnen plaatsvindt door de beleidsdirectie, dan valt dit samen met
de verantwoordelijkheid voor het (inter)nationale fytosanitaire beleid. Tevens valt de aansturing
op hoofdlijnen vanuit de beleidsdirectie samen met de rol van opdrachtgever die de
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beleidsdirectie uitvoert ten opzichte van de nieuwe PD. Op hoofdlijnen is een scheiding
aangebracht tussen aansturing en toezicht. Dit past in de verantwoordelijkheidsverdeling tussen
de beleidsdirectie en de nieuwe PD. De nieuwe PD heeft daarbij vanuit de uitvoering een
adviserende rol.
Voor de keuringsdiensten ontstaat op deze wijze een heldere verantwoordelijkheidsverdeling in
de richting van het departement. Opdrachtverlening en décharge (aansturing op hoofdlijnen)
gebeurd door de verantwoordelijke beleidsdirectie. De inhoudelijke aansturing en het
operationele toezicht worden door de nieuwe PD uitgeoefend. Binnen de nieuwe PD zal een
organisatorische scheiding tussen deze twee taken moeten worden aangebracht.
v Conclusie
Voor de inrichting van de bestuurlijke structuur is een model waarbij de aansturing op hoofdlijnen
door de beleidsdirectie plaatsvindt en de inhoudelijke aansturing door de nieuwe PD het meest
aangewezen. Het operationeel toezicht wordt geplaatst bij de nieuwe PD.
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5.3 De uitvoering van de inspectie op plantaardige producten
5.3.1 Analyse
Met behulp van de bij de PD aanwezige procesbeschrijvingen en gegevens is het proces van
inspecties geanalyseerd. Deze processen zijn onderscheiden naar de 5 processtappen van het LNVprocesmodel en voor elk product van de buitendienst van de PD beschreven 9. De producten van de
PD zijn uitgesplitst naar de verschillende sectoren10. Vervolgens zijn de activiteiten opgenomen in
de processtappen.De processtappen bestaan uit: inwinnen, registreren, beoordelen, beslissen en
effectueren. De processtap beslissen is - in verband met het inzichtelijk maken van de afgifte van
het exportcertificaat - opgesplitst in twee onderdelen: ‘besluit nemen’ en de afgifte van een
certificaat.
Uit de analyse komt naar voren dat voor de volgende punten de vraag moet worden beantwoord
hoe moet worden omgegaan met:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Het internationale aanspreekpunt, voor onder andere notificaties en bilaterale
overeenkomsten;
het afgeven van certificaten voor de export;
het behoud van kennis en expertise bij LNV ten behoeve van beleidsadvisering en het
houden van toezicht;
de monitoring, uitroeiing en bewaking van quarantaine organismen;
de wijze van inspecteren (inhoudelijk) ;
de samenhang met het project CLIENT;
de informatiestromen tussen de verschillende organisaties.
het onderzoeken van de genomen monsters bij de inspecties;
het schrijven van de instructies;
de activiteiten die de buitendienst van de PD voor derden uitvoert;
de producten die op dit moment niet tot het taakgebied van een keuringsdienst behoren;
de inspectie van gemengde partijen;
de inspecties op de kwaliteit van groenten en fruit.

Ad a. t/m h. zie paragrafen 5.3.2 tot en met 5.3.9.
Ad. i. Het schrijven van instructies
Uit de analyse van de bestuurlijke structuur volgt dat de PD de inhoudelijke aansturing van de
keuringsdiensten verzorgt. Dit houdt onder meer in dat de PD de nationale beleidskaders op
fytosanitair gebied vertaalt naar een ‘programma van eisen’ voor de keuringsdiensten. De
keuringsdiensten zetten het ‘programma van eisen’ om in instructies. Het ministerie van LNV keurt
de door de keuringsdiensten opgestelde instructies goed, zodat de verantwoordelijkheid door de
minister van LNV wordt gedragen.
Ad. j. De activiteiten die de buitendienst van de PD voor derden uitvoert
De buitendienst van de PD voert op dit moment activiteiten uit in opdracht van derden. Een aantal
van deze activiteiten passen niet meer bij de inrichting van de nieuwe PD. De beslissing om de
activiteiten door de keuringsdiensten uit te laten voeren, is aan de opdrachtgever (derde). De PD
zal met deze opdrachtgevers overleg voeren over de beëindiging van de activiteiten en de
overgang van deze activiteiten naar de keuringsdienst.
Ad. k. De producten die op dit moment niet tot het taakgebied van een keuringsdienst behoren..
Voor het positioneren van de fytosanitaire inspecties van de sectoren die op voorhand niet aan
een keuringsdienst kunnen worden toegewezen is aan de keuringsdiensten gevraagd een voorstel
te doen. De keuringsdiensten hebben voorgesteld dat het KCB de inspecties verzorgt van de
sierteelt (snijbloemen, potplanten), consumptie aardappelen en overige producten op de plaats

9

De producten van de buitendienst van de PD: Zendingsinspectie weren, zendinginspectie vrijwaren, bedrijfsen perceelsinspecties monitoren, bedrijfs- en perceelsinspecties voor derden.
10
De sectoren zijn: Groenten & Fruit consumptie, Groenten en Fruit teelt, Snijbloemen, Bollen, Teeltmateriaal
tuinbouw en boomkwekerij (voortkweken en eindproduct), Consumptiemateriaal tuinbouw en
boomkwekerij, Teeltmateriaal akkerbouwgewassen, Consumptiemateriaal akkerbouwgewassen, Groene
Ruimte en overige producten (hout, noten, kruiden, soja, grond, tabak, diervoeder, etc.).

18

van im- en export (zoals Schiphol, haven van Rotterdam), de Naktuinbouw de sierteelt ‘in de regio’
en de NAK de overige producten en consumptieaardappelen ‘in de regio’.
Ad. l. De inspectie van gemengde partijen
In een aantal gevallen komt het voor dat een partij uit verschillende soorten plantaardige
producten bestaat. Bij het uitvoeren van de exportinspectie zouden daardoor twee
keuringsdiensten betrokken kunnen zijn, bijvoorbeeld als het gaat om een partij met aardappelen
en groenten en fruit (KCB en NAK). De keuringsdiensten zijn onderling overeengekomen dat in
dergelijke gevallen één keuringsdienst de exportkeuring verricht. Dit is de keuringsdienst waarvan
het bedrijf dat de partij aanbiedt voor het merendeel van zijn producten gebruik maakt. Om zorg
te dragen voor een kwalitatief goede inspectie op de producten zorgen de keuringsdiensten er
voor dat de betrokken inspecteurs opgeleid zijn om de verschillende producten te kunnen keuren.
Ad. m. De inspecties op de kwaliteit van groenten en fruit
Op dit moment heeft de PD naast een fytosanitaire taak ook nog een taak op het gebied van de
kwaliteit van het Groenten en Fruit. Naar aanleiding van de analyse wordt geconcludeerd dat het
mogelijk en wenselijk is de inspecties op het gebied van de kwaliteit van groenten en fruit door de
KCB uit te laten voeren.
In het algemeen heeft de analyse aangetoond dat er nationaal gezien - na het vinden van een
oplossing voor bovenstaande aandachtspunten - geen belemmeringen zijn voor het uitvoeren van
import- en exportinspecties door de keuringsdiensten. Wel zijn er risico’s en aandachtspunten te
benoemen. Onder ‘het uitvoeren van inspecties’ vallen alle met de import- en exportinspecties
verbonden taken, waaronder het schrijven van de instructies, het verrichten van de
administratieve handelingen en het uitvoeren van laboratorium testen op de tijdens deze
inspecties verkregen monsters. Belangrijk risico en randvoorwaarde voor het project is de
mogelijkheid van de internationale acceptatie van het inspectiesysteem. In de volgende paragraaf
wordt de bovengenoemde analyse aangevuld uit internationaal oogpunt.
De analyse heeft aangetoond dat:
• Er nationaal gezien geen belemmeringen zijn voor het uitvoeren van de import- en
exportinspecties op plantaardige producten door de keuringsdiensten, wel moeten er
oplossingen worden gevonden voor de vraagpunten die zijn gerezen over de inrichting van
het nieuwe inspectiesysteem.
• De PD overlegt met de opdrachtgevers over de beëindiging van de activiteiten die zij voor
deze opdrachtgevers verricht en de overgang van deze activiteiten naar een andere
opdrachtnemer.
5.3.2 Internationale acceptatie
Eén van de belangrijkste randvoorwaarden van het project Plantkeur is de internationale
acceptatie van het Nederlandse inspectiesysteem. Bij elke verandering van het systeem bestaat het
risico dat de lidstaten van de Europese Unie of derde landen bezwaren hebben tegen de
Nederlandse systematiek. Uitgangspunt is dat de positie van Nederland als producent en
handelaar in plantaardige producten in het algemeen gehandhaafd blijft. Naast de internationale
en Europese wet- en regelgeving speelt hierbij ook de perceptie en belevenis van de wijzigingen in
deze landen een rol. De werkgroep internationale acceptatie heeft in goede samenwerking met de
sectorwerkgroepen geanalyseerd welke factoren een rol spelen bij de internationale acceptatie.
Vervolgens is gekeken welke voorwaarden er zijn voor de internationale acceptatie van een nieuw
inspectiesysteem in de lidstaten van de Europese Unie, de commissie, derde landen in het
algemeen en derde landen waar specifieke afspraken mee zijn gemaakt.
•

Algemene analyse van de internationale acceptatie van een nieuw inspectiemodel

In het algemeen kan worden gesteld dat de volgende factoren van belang zijn bij het accepteren
van veranderingen van het systeem:
•
•
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duidelijkheid over de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de verschillende instanties
(LNV, keuringsdiensten, douane);
duidelijkheid over de invulling van sturing en toezicht door de overheid;

•
•

garanties ten behoeve van de deskundigheid en onafhankelijkheid van de uitvoering van de
inspecties (medewerkers, organisatie, etc);
duidelijke communicatie over de veranderingen en niet eenzijdig opleggen van wijzigingen.

Een helder en transparant inspectiesysteem brengt met zich mee dat ook voor lidstaten en derde
landen het Nederlandse systeem duidelijk moet zijn. Voor het buitenland is het hierbij met name
van belang om te zorgen voor één aanspreekpunt voor de uitvoering van het fytosanitaire beleid.
De NPPO is in dit verband een duidelijk en helder aanspreekpunt.
• Import via Nederland in de Europese Unie en intracommunautair verkeer vanuit Nederland
De Europese Commissie staat in beginsel niet negatief ten opzichte van de wijzigingen in het
Nederlandse inspectiesysteem. Wel moet in gedachte worden gehouden dat de lidstaten van de
EU in het algemeen een sceptische houding hebben tegenover semi-private keuringssystemen.
Door het behouden van de eindverantwoordelijkheid bij het ministerie van LNV, en het feit dat de
keuringsdiensten optreden namens de minister van LNV (als overheid)., wordt dit ondervangen.
• Export vanuit Nederland naar derde landen
Voor de internationale acceptatie van de export naar derde landen is het van belang dat
Nederland voldoet aan de in de internationale vastgestelde voorwaarden (IPPC-verdrag). Bij het
exporteren van plantaardige producten vraagt een derde land de Nederlandse overheid om een
certificaat af te geven om te garanderen dat de partij voldoet aan alle door het derde land
gestelde eisen en eventueel de status van een bepaalde ziekte in een land. Voor het betrokken
derde land moet duidelijk zijn door wie het certificaat en/of de verklaring zijn afgegeven en hoe
deze afgifte in Nederland tot stand komt. Daarnaast moet het derde land kunnen vertrouwen op
de maatregelen die worden genomen bij het niet voldoen aan de eisen.
Bij het geven van invulling aan de eisen uit het IPPC, het behoud van de
(eind)verantwoordelijkheid bij de minister van LNV en het uitvoeren van taken onder het gezag en
toezicht van de NPPO, de minister van LNV, wordt het risico op problemen met derde landen
minder groot. Gesteld kan worden dat het feitelijk om een interne organisatorische verandering
gaat en niet om het wijzigen van de eindverantwoordelijkheid van de afgifte of de eisen aan het
proces voor afgifte. Dit zal duidelijk en helder moeten worden gecommuniceerd met de
verschillende derde landen.
Dit betekent wel dat de internationale acceptatie de mogelijkheden om de uitvoering van de
inspecties op afstand van de rijksoverheid te laten plaatsvinden beperkt. Om toch vorm te kunnen
geven aan dit streven en is het van belang:
• één internationaal aanspreekpunt te hebben voor de Europese Commissie, lidstaten en
derde landen voor de inspecties op plantaardige producten dat overeenkomt met de NPPO
• kennis en expertise over fytosanitaire aangelegenheden goed op peil wordt gehouden
(behouden van een hoge fytosanitaire status, zie ook paragraaf 5.3.4);
• de voorwaarden uit de IPPC te hanteren (zie paragraaf 5.1);
• certificaten en verklaringen namens de minister van LNV af te geven (zie paragraaf5.1 en
5.3.3.);
• goede en op de betreffende doelgroep en / of land toegesneden communicatie te
organiseren en de betrokken partijen tijdig bij het proces te betrekken;
• goed inzicht te geven in de resultaten van de inspecties, monitoring en de diagnostiek en
de wijze waarop LNV zorg draagt voor een juiste uitvoering hier van.
v Conclusie
In het algemeen kan worden geconcludeerd dat het risico van de internationale acceptatie van
een nieuw inspectiesysteem in belangrijke mate wordt ondervangen door:
• de nieuwe PD aan te wijzen als NPPO, namens de minister van LNV;
• één internationaal aanspreekpunt voor Nederland te hanteren;
• de fytosanitaire kennis verder te ontwikkelen, en
• duidelijk te communiceren over de organisatorische veranderingen.
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v Actie
Geadviseerd wordt om de uitkomsten van dit rapport zo snel mogelijk te bespreken met de
Europese Commissie. Daarnaast is het van belang tijdig te starten met de communicatie en
overleggen met de specifieke derde landen, zodat zij voldoende betrokken zijn bij de
ontwikkelingen. Per derde land waarmee een aparte overeenkomst wordt een aparte
communicatielijn opgesteld. In de communicatielijn wordt duidelijk aangegeven dat de minister
van LNV verantwoordelijk blijft, de voorwaarden van de IPPC worden ingevuld, de inhoud van de
inspecties niet verandert en het ministerie van LNV aanspreekpunt blijft.
•

Specifieke analyse van de bilaterale afspraken van Nederland met derde landen

Met een aantal derde landen heeft Nederland specifieke overeenkomsten afgesloten. Deze
overeenkomsten gelden soms voor een hele sector, maar in veel gevallen zijn er per specifiek
product afspraken gemaakt over de voorwaarden voor de export van dit product naar een bepaald
derde land. Het betreffen over het algemeen extra eisen waarvan op het exportcertificaat moet
worden aangegeven of hieraan al dan niet is voldaan. De verschillende afspraken zijn door de
werkgroep internationale acceptatie, samen met de sectorwerkgroepen, in kaart gebracht.
Vervolgens is ingeschat in welke mate bij de verschillende derde landen risico’s bestaan in geval
van uitvoering van de inspecties door de keuringsdiensten.
In het algemeen komt uit deze analyse naar voren dat voor alle landen waarmee bilaterale
afspraken zijn gemaakt opnieuw moet worden onderhandeld en / of de bilaterale overeenkomsten
moeten worden aangepast. In het algemeen wordt dit haalbaar geacht. In een aantal landen zal
het wijzigen van de overeenkomst langere tijd in beslag nemen dan in het implementatieplan voor
Plantkeur wordt voorzien. Daarnaast is bij twee landen de uitkomst van de onderhandeling over
de acceptatie van het nieuwe inspectiesysteem niet zeker. Naar aanleiding hiervan zal met de
verschillende landen ook gesproken moeten worden over het treffen van voorzieningen of
overgangsmaatregelen voor de korte(re) termijn. Hierbij zal zoveel mogelijk het uitgangspunt van
een transparant, helder en efficiënt inspectiesysteem voor ogen moeten worden gehouden. Het
betreft met name:
De Verenigde Staten van Amerika en Canada:
De verwachting is dat de Verenigde Staten in het algemeen weinig moeite heeft met de uitvoering
van inspecties door de keuringsdiensten. Wel zal de Verenigde Staten een goed inzicht willen
hebben in hoe het systeem functioneert en eisen stellen aan de robuustheid van het systeem. Bij
de export naar Canada geldt hetzelfde, maar speelt de onzekerheid over de termijn die Canada
nodig heeft voor het aanpassen van haar wetgeving.
Voor verschillende producten gelden extra zware regimes in de vorm van preshipment inspecties
en zijn er termijnen aan de protocollen verbonden. Deze zullen met de Verenigde staten moeten
worden besproken. Dit kan verschillen opleveren in de termijn waarop alle producten door de
keuringsdiensten kunnen worden geïnspecteerd. Ook kan in de onderhandeling worden
uitgeweken naar de optie van het aanwijzen van medewerkers van de keuringsdiensten
onbezoldigd ambtenaar, voor zover het gaat om preshipment inspecties.
Japan:
Wijzigingen in de overeenkomsten met Japan vragen altijd om een lange adem. Japan staat
traditioneel kritisch tegenover wijzigingen. Gedurende het proces kan worden bekeken of er
tijdelijke voorzieningen noodzakelijk zijn. In het bijzonder geldt dit voor het uitvoeren van de
preshipment controles door de keuringsdiensten of het tijdelijk aanstellen van onbezoldigd
ambtenaren of een tijdelijke uitvoering door medewerkers van de PD.
Cuba:
Naar Cuba worden alleen pootaardappelen geëxporteerd. De houding is min of meer vergelijkbaar
met die van Japan. Voor Cuba zal voor een zelfde aanpak worden gekozen als bij Japan.
Rusland:
Met Rusland is geen bilaterale overeenkomst gesloten. Na de zogenaamde ‘Rusland-affaire’ is
inmiddels afgesproken om voor alle partijen plantaardige producten die bestemd zijn voor
Rusland bilaterale afspraken te maken. De wijziging in de uitvoering van het Nederlandse
inspectiesysteem kan hierbij worden meegenomen.
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v Conclusie
De analyse van de bilaterale afspraken brengt naar voren dat alle afspraken opnieuw moeten
worden afgesloten. In zijn algemeenheid wordt dit haalbaar geacht, uitzonderingen zijn mogelijk
noodzakelijk voor Japen en Cuba. In verband met de tijd die nodig is voor het opstellen van de
nieuwe afspraken is het de verwachting dat overgangsmaatregelen, zoals voor de VS en Canada,
en tussenoplossingen onvermijdelijk zijn.
v Actie
Voorgesteld wordt om op korte termijn te overleggen met de specifieke derde landen om in
onderling overleg de bilaterale afspraken aan te kunnen passen.
5.3.3. De bevoegdheid tot het afgeven van een certificaat voor de export
Bij de analyse van het proces van inspecties door de werkgroep taken is gebleken dat in het
deelproces beslissen bij de exportinspecties een bijzondere stap wordt gezet. Bij deze inspecties is
het bijna altijd noodzakelijk dat er een certificaat wordt afgegeven ten behoeve van de export van
het plantaardige product. Dit certificaat bevat de garantie van Nederland aan het desbetreffende
derde land dat voor het moment van export aan de fytosanitaire eisen van het specifieke derde
land is voldaan. In het IPPC-verdrag is vastgesteld dat de NPPO verantwoordelijk is voor de afgifte
van de fytosanitaire exportcertificaten. Om invulling te geven aan het streven om de uitvoering
van overheidstaken anders in te richten en meer op afstand van de rijksoverheid te laten
plaatsvinden zijn er, naast de mogelijkheid dat de nieuwe PD, die namens de minister van LNV
optreedt als NPPO, het certificaat afgeeft, twee mogelijkheden voor de afgifte van certificaten:
a.

Afgifte door de medewerkers van de keuringsdiensten op grond van een mandaat van de
minister van LNV (mandatering).
b. Feitelijke afgifte door de medewerkers van de keuringsdiensten als onbezoldigd
medewerker buitendienst van de PD (onbezoldigd ambtenaar).
Mede naar aanleiding van de Rusland-affaire is gebleken dat het aanwezig hebben van certificaten
op bedrijven niet langer mogelijk is. Op dit moment wordt door Nederland overleg gevoerd met
de Europese Commissie om te bekijken op welke wijze het proces nu kan worden ingericht. Dit zal
leiden tot nieuwe procedures voor het beheren, invullen en afgeven van certificaten. De inrichting
van dit proces staat niet in de weg aan de beantwoording van de vraag wie, onder
eindverantwoordelijkheid van de NPPO, deze certificaten af mag geven. Wel zal de gekozen
variant moeten passen binnen de door de EU geaccepteerde procedures voor het beheer van
certificaten.
In de regelgeving zal moeten worden opgenomen wie het mandaat verleent (de minister van LNV
of de directeur van de PD), aan wie het mandaat verleend wordt (de directeur van de
keuringsdienst of de individuele medewerkers) en wat de voorwaarden zijn voor het verlenen van
het mandaat en de mogelijkheden tot intrekken er van.
Indien het voor de haalbaarheid van de onderhandelingen en het behouden van de export naar
derde landen waarmee specifieke bilaterale afspraken zijn gemaakt noodzakelijk is, kan het
exportcertificaat ook bij wijze van uitzondering tijdelijk worden afgegeven door de medewerkers
van de keuringsdiensten als tijdelijke onbezoldigd ambtenaar in dienst van de nieuwe PD.
Daarnaast zijn de ontwikkelingen rondom het project CLIENT van belang. Voorwaarde bij de
afgifte van het certificaat door de keuringsdiensten, namens de minister van LNV, is dat dit
plaatsvindt binnen de systematiek die door het project CLIENT wordt opgezet en dat de
keuringsdiensten van deze systematiek gebruik kunnen maken.
In het algemeen wordt het doel om de uitvoering van de inspecties zoveel mogelijk op afstand te
laten plaatsvinden het beste bereikt door de certificaten af te laten geven door de medewerkers
van de keuringsdiensten namens de minister van LNV, optie a. De medewerkers zijn in dat geval
niet in dienst van het ministerie van LNV. Ook de bevoegdheden en de organisatiestructuur zijn in
deze optie het meest helder. De minister van LNV behoudt de mogelijkheid van sturing en het
geven van aanwijzingen. De NPPO blijft verantwoordelijk voor de afgifte van de certificaten. Voor
de internationale acceptatie is dit ook van belang.
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v Conclusie
De certificaten die nodig zijn voor de export van plantaardige producten worden afgegeven door
de medewerkers van de betrokken keuringsdienst, op basis van een mandaat van de minister van
LNV. Deze afgifte gebeurt op een manier die past binnen de systematiek die het project CLIENT
vaststelt.
5.3.4 Kennis en expertise
Om een goed fytosanitair beleid te kunnen voeren is het voor de minister van LNV een vereiste te
kunnen beschikken over voldoende kennis en expertise over de verschillende facetten van het
fytosanitaire beleid en de omgeving waarin dit beleid moet worden vormgegeven. In de huidige
situatie wordt bij de beleidsvorming veel gebruik gemaakt van de kennis en expertise die bij de
verschillende onderdelen van de PD aanwezig zijn 11. Uitgangspunt bij het project Plantkeur is dat
er een kennis en auditdienst op fytosanitair gebied aanwezig is (de nieuwe PD).
Kennis is aanwezig bij personen en het netwerk dat zij onderhouden waaruit de kennis wordt
gehaald. Hiermee zal zorgvuldig en nauwlettend moeten worden omgegaan bij de inrichting van
het nieuwe inspectiesysteem en de daaruit voortvloeiende nieuwe processen en relaties.
Voor het vaststellen van het beleid en de wijze van uitvoering hiervan is algemene fytosanitaire
kennis en algemene kennis en inzicht over en in de sectoren noodzakelijk. De ontwikkeling van de
nieuwe PD beoogt het behoud van de kennis- en expertise van de PD voor het ministerie van LNV.
Dit vraagt binnen de nieuwe PD om voldoende mogelijkheden om deze kennis en expertise in
stand te houden en verder te kunnen ontwikkelen. Naar aanleiding van het project Plantkeur is de
PD vorm gaan geven aan haar organisatieontwikkeling via het project Toekomstvisie PD. Tussen
beide projecten heeft afstemming plaatsgevonden. Hierbij moet worden aangetekend dat het
project Toekomstvisie zich richt op de nieuwe vormgeving van de gehele PD. Plantkeur richt zich
alleen op de inspecties die door PD worden uitgevoerd.
De nieuwe PD heeft een regiefunctie voor het fytosanitaire kennisnetwerk. Dit betekent niet dat
alle kennis bij de nieuwe PD aanwezig moet zijn. Wel moet de nieuwe PD er voor waken dat geen
kennis verloren mag gaan door versnippering. De nieuwe PD draagt zorg voor het combineren van
kennis, door middel van het coördineren en vergaren van deze kennis bij keuringsdiensten,
kennisinstellingen, buitenlandse NPPO’s en de onderdelen van de nieuwe PD. De kennis wordt
gevoed door ontwikkelingen in de praktijk. De kennisstructuur en het netwerk moeten goed
worden vormgegeven, door middel van het combineren van informatie over de uitvoering,
tracering van quarantaineorganismen, informatie-uitwisseling over diagnostiek, informatie naar
aanleiding van montoringsactiviteiten en internationale ontwikkelingen.
Wanneer de uitvoering van de inspecties door de keuringsdiensten wordt overgenomen hebben
zij de kennis over de uitvoering van de inspecties van partijen plantaardige producten. Bij de
beleidsvorming moet ook deze kennis worden gebruikt
In eerste instantie zal de bestaande en nieuwe kennis van de PD moeten worden overgebracht aan
de keuringsdiensten. Daarnaast is het van belang de kennisoverdracht van de keuringsdiensten
naar de PD naar de toekomst toe goed in te richten (zie paragraaf 5.3.8). De mate waarin
(overgangs)voorzieningen moeten worden getroffen om het verminderen en versnipperen van
kennis en expertise en de toegankelijkheid hiervan tegen te gaan hangt samen met de vraag of en
op welke manier naast de import- en exportinspecties ook de inspecties op het gebied van
monitoring en de beheersing en uitroeiing van quarantaineorganismen door de keuringsdiensten
wordt verricht. Dit wordt verder uitgewerkt in paragraaf 5.3.5.
v Conclusie
Het op afstand van de rijksoverheid uitvoeren van de inspecties brengt met zich mee dat een
goede voorziening moet worden getroffen voor het behouden van voldoende kennis en expertise
bij de rijksoverheid. De keuringsdiensten zullen bij de beleidsvorming moeten worden betrokken
wanneer zij de kennis over de uitvoering van de inspecties hebben.

11

Diagnostiek, Buitendienst, Bureau Buitendienst, FRM, IFA.
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5.3.5 Monitoring, uitroeiing en beheersing
Naast werings- en vrijwaringsinspecties worden door de buitendienst van de PD ook inspecties
verricht die zijn gericht op de monitoring van de aanwezigheidsstatus van quarantaine(waardige)
organismen en de uitroeiing en beheersing van quarantaine(waardige) organismen. Deze
inspecties worden betaald door het ministerie van LNV. In de analyse is gekeken of ook deze taken
door de keuringsdiensten kunnen worden uitgevoerd.
In verband met de ministeriële verantwoordelijkheid en het behoud van de internationale
acceptatie van het inspectiesysteem voor het beleid en de uitvoering van de monitoring, uitroeiing
en beheersing van quarantaine(waardige)organismen is het noodzakelijk om de
programmaverantwoordelijkheid voor deze terreinen niet uit te besteden. Het gaat om activiteiten
die zijn gericht op het vaststellen van het beleid, het implementeren van regelgeving, het
vaststellen van het monitoringsprogramma, bestrijdingsprotocollen en draaiboeken, tracering,
notificatie, het verstrekken van informatie en de coördinatie van deze activiteiten behoort bij de
kerntaken van het ministerie van LNV en kan het beste worden belegd bij de nieuwe PD.
De nieuwe PD moet over voldoende kennis van de dagelijkse praktijk beschikken, mogelijkheden
hebben om methoden te kunnen ontwikkelen, het gevoel met de sector behouden en de regierol
op het gebied van monitoring, uitroeiing en bestrijding goed uit kunnen oefenen. Gezien deze
functie van de nieuwe PD is het noodzakelijk dat de zij in beginsel de inspecties in het kader van
monitoring uitvoert. Op een aantal terreinen kunnen deze inspecties vervolgens worden
uitbesteed aan de keuringsdiensten. Het gaat dan om:
• routinematige inspecties, die efficiënt door de keuringsdiensten kunnen worden verricht;
• het in opdracht van de PD uitvoeren van inspecties als gevolg de vondst van een
quarantaine(waardig)organisme.
Bij de uitvoering van deze inspecties door de keuringsdiensten is het noodzakelijk dat de
informatie die uit de inspecties volgt voor het ministerie van LNV te allen tijde beschikbaar is. Ook
wanneer een medewerker van een keuringsdienst symptomen aantreft die wijzen op de mogelijke
aanwezigheid van een quarantaine(waardig)organisme, of van een nog niet eerder aangetroffen
organisme, wordt de nieuwe PD hier van op de hoogte gebracht (zie ook paragraaf 5.3.8).
Monitoring
De minister van LNV is verantwoordelijk voor het monitoringsprogramma op
quarantaine(waardige) organismen. De nieuwe PD heeft de regie over de uitvoering van de
monitoringsinspecties. De monitoring van quarantaine(waardige) organismen worden in beginsel
uitgevoerd door de nieuwe PD. De inspecties kunnen worden uitbesteed aan de keuringsdiensten
voor zover het gaat om de efficiënte invulling van routinematige inspecties. De inspecties die op
basis van dit criterium kunnen worden uitgevoerd door de keuringsdiensten bestaat voor een deel
uit een vast pakket en voor een deel uit een pakket met inspecties dat jaarlijks wordt
geactualiseerd.
Uitroeiing en bestrijding
De uitroeiing en bestrijding van quarantaines(waardige) organismen is de verantwoordelijkheid
van de minister van LNV. Alle activiteiten die worden uitgevoerd als gevolg van de uitroeiing en
bestrijding van quarantainewaardige organismen worden uitgevoerd door de nieuwe PD. Bij de
constatering van de vermoedelijke aanwezigheid van quarantaine(waardig)organismen of nog
niet eerder aangetroffen organismen tijdens inspecties van partijen die worden aangeboden voor
import, intraverkeer of export, laat de medewerker van de keuringsdienst de partij niet toe in het
handelsverkeer, of geeft het plantenpaspoort of exportcertificaat niet af.12 De nieuwe PD wordt
hiervan direct op de hoogte gebracht.
v Conclusie
De door de overheid gefinancierde inspecties voor monitoring worden uitgevoerd door de nieuwe
PD, tenzij het routinematige inspecties betreft die efficiënt door de keuringsdiensten kunnen
worden uitgevoerd onder regie van de nieuwe PD. De activiteiten voor uitroeiing en bestrijding
12

Of de medewerker van de keuringsdienst ook, namens de minister van LNV, de maatregel op de partij kan
leggen dat deze moet worden behandeld of vernietigd moet nog worden uitgezocht en afgestemd met de
Europese Commissie.
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worden verricht door de nieuwe PD (zo nodig met assistentie van de keuringsdiensten); ten
aanzien van de individuele verdachte partijen kan een procedure worden uitgevoerd door de
keuringsdiensten, waarbij de partij geen toegang krijgt tot het handelsverkeer 13, zoals nu ook het
geval is bij de inspecties voor de plantenpaspoorten.
5.3.6 De wijze van inspecteren
Het uitvoeren van de inspecties op plantaardige producten door de keuringsdiensten behelst een
wijziging van de organisatie die de inspecties uitvoert. Het is niet de intentie van het project de
inhoud en de vereisten van de inspecties zelf te wijzigen. Het uitvoeren van de inspecties en het
berekenen van de kosten hiervan kan alleen indien er ook duidelijkheid bestaat over de werkwijze
en de intensiteit van de inspecties. De normen uit de Europese en internationale wet- en
regelgeving zijn hierbij leidend. Uitgangspunt is dat op het moment van het uitvoeren van de
inspecties door de keuringsdiensten de werkwijze en de intensiteit, zoals die plaatsvindt in het
jaar van overdracht wordt overgenomen. Indien het ministerie van LNV van oordeel is dat de
werkwijze en /of de intensiteit van de inspecties moet worden aangepast, dan is er sprake van een
aparte beleidsmatige afweging die leidt tot een beleidswijziging. Hetzelfde geldt voor de
aanscherping van inspecties vanuit de Europese Commissie, bijvoorbeeld naar aanleiding van een
visitatie. Op dergelijke momenten vindt, overeenkomstig de huidige situatie, overleg plaats met
de betrokkenen over de noodzaak en de (financiële) gevolgen van de wijziging(en).
v Conclusie
De werkwijze en de intensiteit van de inspecties, zoals die plaatsvindt door de PD in het jaar dat
de inspecties worden overgeheveld naar de keuringsdiensten is het uitgangspunt. Indien het
ministerie LNV de werkwijze of de intensiteit van de inspecties op basis van beleidswijzigingen wil
aanpassen, zal daartoe overleg plaatsvinden over de gevolgen van deze wijziging(en).
5.3.7 Relatie met programma CLIENT
Het programma CLIENT staat voor Controles op Landbouwgoederen bij Import en Export naar een
Nieuwe Toekomst. Het programma heeft als doel administratieve en logistieke processen bij
import en export van landbouwgoederen te verbeteren voor zowel overheid als bedrijfsleven en te
ondersteunen met een efficiënt en effectief geautomatiseerd systeem. Het gaat hierbij om
afstemming van informatiestromen en controleprocessen aan de buitengrens.
Inmiddels zijn de processen voor de import van landbouwgoederen verbeterd en zijn nieuwe
systemen bij PD, VWA-RVV, de douane en bij het bedrijfsleven voor importinspecties ingevoerd.
Op dit moment wordt gewerkt aan de informatie analyse van het exportproces van
landbouwgoederen en de noodzakelijke technische infrastructuur voor informatie-uitwisseling.
Doel van CLIENT Export is om samen met alle instanties die betrokken zijn bij de noodzakelijke
garantieverstrekkingen voor afgifte van de certificaten die op fytosanitair gebied nodig zijn voor
de export van plantaardige producten een nieuwe werkwijze voor informatie uitwisseling en
controle activiteiten vast te stellen. Van belang is dat de uitgangspunten van het project Plantkeur
en het CLIENT op een zelfde manier worden uitgelegd en op elkaar zijn afgestemd. Het is
vervolgens van groot belang de uitwerking van de twee projecten continu met elkaar te
vergelijken om te zien of de inrichting van het nieuwe inspectiesysteem en het model dat CLIENT
ontwikkelt voor deze inspecties op elkaar aansluiten. De invulling van de ministeriele
verantwoordelijkheid in het project Plantkeur en het principe dat het ministerie van LNV is aan te
merken als de NPPO passen in de uitgangspunten van het CLIENT. CLIENT heeft aangegeven
rekening te zullen houden met deze verschuiving van de uitoefening van de inspecties naar de
keuringsdiensten. Deze afstemming heeft niet geleid tot knelpunten.
Omdat CLIENT Import en CLIENT Export qua fase en inhoud van elkaar verschillen wordt
onderstaand de situatie en de gewenste afstemming per spoor besproken.

13

Het niet toelaten van de partij tot het handelsverkeer, het niet afgeven van het plantenpaspoort of het niet
afgeven van een exportcertificaat moet worden doorgegeven aan de nieuwe PD, zie hiervoor ook paragraaf
5.3.8.
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• CLIENT Import
Om de processen bij Import adequaat te ondersteunen is samen met de douane een stelsel
opgezet van op elkaar afgestemde aangiften (aangiften binnenbrengen en invoer van de douane
en aangifte PD) dat een sluitende samenwerking en taakverdeling mogelijk maakt (de douane
bewaakt aangifteplicht en voer documentcontrole uit als er niet geïnspecteerd wordt).
Het is de bedoeling dat het CLIENT-systeem in de toekomst het centrale systeem blijft voor het
verwerken van aangiften, de bepaling van de reduced checks en de afstemming met de douane. Er
is nog niet onderzocht op welke wijze keuringsdiensten het feitelijk uitvoeren van de inspecties
met automatisering willen ondersteunen.
• CLIENT Export
CLIENT Export heeft als doel het ontwikkelen van een gezamenlijk systeem (met VWA-RVV voor
veterinaire certificaten en Dienst Regelingen voor CITES-verklaringen) voor het afgeven van
exportcertificaten, waarbij “slimmere” inspectieregimes mogelijk zijn (daarbij horen het gebruik
maken van inspectie-uitslagen van andere organisaties en erkende kwaliteitssystemen uit het
bedrijfsleven).In CLIENT is rekening gehouden met de mogelijkheid dat anderen, bijvoorbeeld
keuringsdiensten, inspecties uitvoeren. Het project bevindt zich momenteel in de analysefase. Het
proces dat binnen CLIENT Export wordt ontworpen moet ook in het nieuwe inspectiesysteem dat
door het project Plantkeur wordt vormgegeven bruikbaar zijn. Omgekeerd zal het beoogde
inspectiesysteem van Plantkeur moeten passen binnen de CLIENTsystematiek. In de maand
september start binnen CLIENT Export tevens een analyse naar de technische koppelingen,
waarmee bevindingen van “buiten” overgedragen kunnen worden aan het
exportcertificeringssysteem. In deze analyse zullen de koppelingen met de keuringsdiensten
worden meegenomen.
Uitgangspunt van CLIENT is dat de nieuwe aanpak leidt tot efficiencyvoordelen voor het
bedrijfsleven. Bij import zijn deze voordelen inmiddels gerealiseerd. Bij CLIENT export zijn deze
voordelen op dit moment moeilijk in te schatten. Het is nog niet bekend wat de beheerskosten zijn
voor het systeem van CLIENT export en op welke wijze de kosten worden toegerekend aan de
keuringdiensten. Voor de kosten van het bouwen van het systeem zijn afspraken gemaakt met het
bedrijfsleven. In dit rapport wordt ervan uitgegaan dat de financiële voordelen lager zullen zijn
dan de beheerskosten voor de keuringsdiensten.
v Conclusie
In verband met de samenhang tussen het project Plantkeur en het project CLIENT kan worden
geconcludeerd dat:
• De uitkomsten van het project Plantkeur moeten passen binnen de toekomstige
CLIENTsystematiek;
• Bij het inrichten van de processen voor het uitvoeren van inspecties en het afgegeven van
certificaten wordt de (toekomstige) CLIENTsystematiek gevolgd;
• Het is de bedoeling dat de keuringsdiensten bij het uitvoeren van de import- en
exportinspecties aansluiten op de (in de toekomst) relevante CLIENT-systemen.
5.3.8 Informatie-uitwisseling tussen het ministerie van LNV en de keuringsdiensten in het
kader van beleidsvorming
Tussen alle betrokkenen zal informatie uitwisseling plaats moeten vinden om aan de
verantwoordelijkheden te kunnen voldoen en de verschillende taken uit te kunnen voeren.
Concreet is de vraag welke informatie nodig is voor de keuringsdiensten om de overgehevelde
taken adequaat te kunnen uitvoeren. Daarnaast zal moeten worden vastgesteld welke informatie
het ministerie van LNV nodig heeft om de eindverantwoordelijkheid voor de uitgevoerde
inspecties te kunnen nemen. Dit betekent dat het toezicht is gericht op de afgesproken
informatievoorziening,en niet dat informatie wordt verstrekt voor toezicht.
In fase II zal een nadere analyse worden uitgevoerd. Vervolgens zullen afspraken over de
benodigde informatie worden vastgelegd in een informatie protocol. In fase I worden daartoe een
aantal uitgangspunten geformuleerd.
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De informatievoorziening van de nieuwe PD aan de keuringsdiensten moet op zodanige wijze
worden gerealiseerd dat de keuringsdiensten op adequate wijze de overgehevelde taken kunnen
uitvoeren. Daarbij gaat het in eerste instantie om de kennisoverdracht. Kennisoverdracht ziet de
kennis van de huidige taken en op de kennis over diverse ontwikkeling op fytosanitair gebied.
Deze ontwikkelingen doen zich voor in nationaal beleid, internationale voorschriften, nieuwe
eisen van de EU, internationaal voorgeschreven nieuwe monitoringsprogramma’s, uitkomsten van
monitoring, etc. In het bijzonder zijn hierbij de ontwikkelingen op het gebied van de vondst of de
dreiging van nieuwe quarantaine(waardige)organismen en nieuwe inspectietechnieken van
belang. De keuringsdiensten moeten tijdig worden geïnformeerd over notificaties en over
maatregelen op basis van de door keuringsdiensten aangereikte informatie over de
(vermoedelijke) vondst van quarantaine(waardige) organismen. Een en ander laat onverlet het
programma van eisen dat door de nieuwe PD wordt opgesteld voor de uitvoering van de
inspecties die door de keuringsdiensten worden verricht.
De informatie die de keuringsdiensten moeten verstrekken betreft niet alleen
verantwoordingsinformatie. Het gaat daarenboven vooral om informatie die LNV nodig heeft om
als/namens de NPPO specifieke verantwoordelijkheid te kunnen nemen: In een aantal situaties zal
het ministerie van LNV op basis van de aangereikte informatie direct moeten handelen
(bijvoorbeeld opleggen van maatregelen), in andere gevallen gaat het meer om aansturen en
bewaken van gevoelige of bijzondere processen. Daarnaast heeft de NPPO diverse verplichtingen
voor het verstrekken van informatie aan de EU.
Uit bovenstaande blijkt dat de informatiebehoefte van het ministerie van LNV een aantal lagen zijn
te onderkennen:
1. Informatie over de vondst van quarantaine organismen en gegevens voor notificaties en
tracering;
2. Uitwisselen van gegevens over het opleggen van maatregelen en het uitvoeren van de
maatregelen;
3. Overige positieve bevindingen (ondeugdelijke documenten);
4. Specifieke informatie over uitbestede monitoringsprogramma’s alsmede over de gevolgen van
opgelegde maatregelen (voor zover uitbesteed);
5. Resultaten van niet-positieve inspecties;
6. Verantwoording over bedrijfsvoering (jaarverslag).
Aard, omvang en intensiteit van de informatie-uitwisseling zal per laag variëren.
v Conclusie
Voor een goede informatie-uitwisseling is het noodzakelijk dat:
• Het ministerie van LNV informatie verstrekt aan de keuringsdiensten zodat zij op adequate
wijze de inspecties kunnen uitvoeren. De keuringsdiensten verstrekken aan het ministerie LNV
de informatie die nodig is om “gezag en autoriteit”te kunnen uitoefenen;
• Aard, omvang en frequentie afhangt van het doel van de informatie;
• In fase II op basis van een nadere informatieanalyse afspraken worden vastgelegd over de
informatie uitwisseling van de nieuwe PD en de keuringsdiensten in een informatieprotocol.
ICT
Als duidelijk is welke informatiestromen tussen het ministerie van LNV en de keuringsdiensten
bestaan, komt de vraag aan de orde op welke wijze de overdracht van informatie zal plaatsvinden.
Daarbij is in het bijzonder aan de orde welke systemen worden gebruikt of de NPPO toegang heeft
tot deze systemen (kijkfunctie) en zo ja, op welke wijze. Omdat de informatieprotocollen pas in de
fase II zullen worden opgesteld, gaat het thans te ver om te komen tot een systeemarchitectuur.
Wel kunnen een aantal uitgangspunten worden geformuleerd.
In paragraaf 5.3.7 is het uitgangspunt geformuleerd dat de keuringsdiensten bij het uitvoeren van
de import en exportinspecties gebruik zullen maken van het CLIENTsysteem. Naast het reeds
ingevoerde CLIENTimportsysteem betreft dit het CLIENTexportsysteem dat wordt ontwikkeld en
naar verwachting eind 2006 zal worden ingevoerd.
Het doel van CLIENT import en –export is het faciliteren van handelsstromen van
Landbouwproducten. Bij het constateren van fytosanitaire maatregelen komt de handelsstroom

27

tot stilstand. De overheid zal dan maatregelen moeten nemen. CLIENT maakt deel uit van de ICTketen. Binnen deze keten is sprake van diverse elkaar ondersteunende systemen. Vraag is maken
de keuringsdiensten gebruik van de ondersteunende systemen van het ministerie van LNV of van
eigen systemen.
Voorgesteld wordt om in een volgende fase te bezien of het wenselijk is om op lange termijn te
komen tot een nieuw gezamenlijk systeem van keuringsdiensten en NPPO. Voor de korte termijn
kunnen keuringsdiensten kiezen of gebruik wordt gemaakt van de bij de PD bestaande systemen
of eigen (bestaande) systemen worden gebruikt. Belangrijkste argument daarvoor is dat diverse
bestaande systemen bij de keuringsdiensten en de PD in een verschillende “levens”fase zitten;
sommige keuringsdiensten hebben recent geïnvesteerd in hun systemen.
De wijze waarop de informatie wordt overgedragen is afhankelijk van de technische omgeving.
Voor een deel van de informatievoorziening, in het bijzonder de informatie ten behoeve van
notificaties en de (vermoedelijke) aanwezigheid van quarantaine(waardige)organisme, is het
essentieel dat de nieuwe PD toegang krijgt (kijkfunctie) tot de hiervoor relevantie gegevens in de
systemen van de keuringsdiensten. In fase II zal worden bezien op welke wijze dat kan worden
gerealiseerd.
v Conclusie
Voor het opzetten van een goede ICT voorziening is het van belang dat:
• In het project CLIENT de lijn is ingezet dat het CLIENT import en in de toekomst het
CLIENTexport-systeem worden gebruikt bij de informatie-uitwisseling.
• Voorgesteld wordt om in een volgende fase te bezien of het wenselijk is om op de
(middel)lange termijn te komen tot een nieuw gezamenlijk ICT systeem van de
keuringsdiensten en de NPPO. Voor de korte termijn kunnen keuringsdiensten kiezen of
gebruik wordt gemaakt van de bij de PD bestaande systemen of eigen bestaande systemen
worden gebruikt.
• Afhankelijk van de technische omgeving er gestreefd wordt naar een zo efficiënt mogelijke
dataoverdracht.
• Voor een deel van de informatievoorziening, in het bijzonder de informatie ten behoeve van
notificaties en het vinden van quarantaine(waardige)organismen, is het essentieel dat de
nieuwe PD toegang krijgt tot de hiervoor relevante gegevens in de systemen van de
keuringsdiensten. Daarvoor zal een protocol worden afgesloten.
5.3.9 Het onderzoeken van de genomen monsters bij de inspecties
De laboratoria van de keuringsdiensten zijn ervaren in het routinematig onderzoek van monsters
van bekende quarantaineorganismen in het kader van de afgifte van plantenpaspoorten.
Voorgesteld wordt de eerste lijnsdiagnostiek, overeenkomstig de bestaande afspraken over het
onderzoeken van de monsters voor de afgifte van plantenpaspoorten, plaats te laten vinden bij de
keuringsdiensten. Onbekende, afwijkende of eventuele nieuwe schadelijke organismen die door
de keuringsdienst worden aangetroffen in de genomen monsters worden ter (verdere) diagnose
doorgezonden naar het laboratorium van de nieuwe PD (inclusief eventuele toekomstige
referentie taken).
De laboratoria van keuringsdiensten moeten voldoen aan internationale standaarden voor
diagnostiek zoals die thans worden ontwikkeld. Daartoe moeten zij diagnoseprotocollen opstellen
die door het laboratorium van de nieuwe PD worden goedgekeurd.
Versnippering van de taken van het laboratorium van de nieuwe PD is niet aan de orde. Niet
alleen zijn de bestaande budgetten daartoe niet afdoende (er is een buitengewoon breed
spectrum aan wetenschappelijke deskundigheid nodig dat slechts tegen hoge kosten kan worden
gedupliceerd op meerdere locaties), binnen Nederland bestaat behoefte aan bundeling van
expertise ten behoeve van de zeer vele niet gangbare quarantaineorganismen en
quarantainewaardige nieuwe organismen waarvoor geen diagnoseprotocollen bestaan. Collecties
van schadelijke organismen zijn de basis voor alle diagnostisch werk. Zulke collecties en het
onderhouden daarvoor is buitengewoon kostbaar en laat zich daarom niet versnipperen.
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Daarenboven is het laboratorium van de nieuwe PD met referentietaken 14 nodig voor het voeden
van de kennis ten behoeve van de beleidsadvisering. Het gaat dan om kennis die noodzakelijk is
voor het werk van de NPPO zoals het genereren en instandhouden van kennis van niet eerder in
Nederland gevonden gereguleerde organismen die voor de sector ogenschijnlijk weinig
interessant zijn.
Het laboratorium van de nieuwe PD is de scharnierfunctie naar andere lidstaten van de EU, waar
één aanspreekpunt vereist is. Internationaal wordt het gezag van de NPPO voor een belangrijk
deel ontleend aan dit laboratorium. Met het oog op vertrouwen is onafhankelijkheid daarbij een
vereiste. Een laboratorium is in de internationale systematiek een overheidstaak waarbij het
laboratorium is belast met hoogstaand wetenschappelijk werk en maatschappelijke taken (o.a. bij
crisis). Het huidige laboratorium van de PD wordt dan ook vrijwel geheel gefinancierd door de
overheid.
v Conclusie
Het behouden van kennis en het voorkomen van versnippering wordt gegarandeerd door de
eerstelijns diagnostiek te laten plaatsvinden overeenkomstig de afspraken over het onderzoeken
van de monsters voor de afgifte van plantenpaspoorten. Onbekende, afwijkende en eventuele
nieuwe schadelijke organismen die door de keuringsdienst worden aangetroffen in de genomen
monsters worden ter diagnose doorgezonden naar laboratorium van de nieuwe PD.

14

Binnen het ministerie van LNV wordt nog uitgewerkt welke taken worden toebedeeld aan een
referentielaboratorium en waar een dergelijk laboratorium zal worden gepositioneerd.
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5.4 Toezicht op de inspecties die worden uitgevoerd door de keuringsdiensten
De inspectie werkzaamheden worden onder gezag en verantwoordelijkheid van de NPPO
overgeheveld naar de keuringsdiensten. Om de verantwoordelijkheid waarmaken houdt de NPPO
operationeel toezicht op de keuringsdiensten. Hiermee wordt bedoeld het inhoudelijke toezicht
op de technische uitvoering van de overgehevelde werkzaamheden en de resultaten daarvan.
Daarmee wordt invulling geven van de ministeriele verantwoordelijkheid op het uitgevoerde
fytosanitaire beleid.
Het operationele toezicht is één van de aspecten waarop de rijkstoezichthouder zijn onafhankelijk
oordeel baseert. Het rijkstoezicht omvat alle aspecten van de uitbestede taak, de bedrijfsvoering,
zoals de rechtmatigheid, continuïteit en financieel beheer, maar ook de aansturingsrelatie. De
rijkstoezichthouder gebruikt in beginsel bestaande toezichtsystemen als bron van zijn oordeel, het
rijkstoezicht kan daarnaast zo nodig aanvullend onderzoek doen.
Het operationele toezicht is primair gericht op het afdekken van de algehele fytosanitaire risico’s
te behoeve van de ministeriele verantwoordelijkheid. Om dit toezicht te kunnen invullen, houdt
de toezichthouder periodiek een risicoanalyse. Bepalend zijn de aard en omvang van de
uitbestede taak, de daarbij behorende informatiestromen en de daarmee samenhangende
intrinsieke kwaliteitsrisico’s. Van groot belang zijn voorts de invloed op de risico’s voor de
fytosanitaire status van Nederland (Europa) en de (handels)politieke risico’s voor Nederland.
Het toezicht richt zich op het afdekken van risico’s en de omvang ervan is afhankelijk van de mate
waarin risico reeds zijn afgedekt en waarborgen in de organisatie zijn ingebouwd. Aard en
intensiteit van het toezicht zal derhalve jaarlijks en per keuringsdienst variëren. Dit wordt mede
bepaald door evaluaties van voorgaande audits. Het eerste toezichtarrangement wordt vastgesteld
op basis van een startaudit waarin wordt bezien op welke wijze risico’s zijn geborgd.
Met het oog op efficiency zal afstemming plaatsvinden met de eventueel reeds bij de
keuringsdiensten uitgevoerde audits van de Raad voor Accreditatie. Indien een keuringsdienst
beschikt over een accreditatie als inspectie-instelling op fytosanitair dan wel een sectorrelevant
gebied zal de operationele toezichthouder vooral audits uitvoeren op de (fytosanitaire) aspecten
die niet of onvoldoende zijn gedekt door de scope van de accreditatie. Dit neemt niet weg dat de
operationeel toezichthouder vaktechnische verantwoordelijkheid heeft voor het inperken van de
specifieke risico’s en ’t behouden van internationaal vertrouwen in de resultaten van de
uitgevoerde inspecties.
Voor elk keuringsdienst zal een meerjarig sturings- en toezichtprotocol worden gesloten waarin
onder meer de te stellen eisen aan keuringsdiensten en de uitgangspunten voor het toezicht
worden vastgelegd. Op basis van dit meerjarige protocol wordt jaarlijks door het ministerie van
LNV een opdracht verstrekt met het jaarlijks toezicht arrangement. De inhoud van het
toezichtarrangement kan jaarlijks wisselen afhankelijk van mogelijke externe ontwikkelingen,
maar ook op basis van evaluatie van eerdere toezichtresultaten.
Onderstaand worden de bouwstenen gegeven voor de jaarlijkse inrichting van het toezicht bij de
individuele keuringsdiensten. Uitgangspunt is vertrouwen dat minister heeft in de reeds
bestaande keuringsdiensten. Daarbij zal hij zoveel mogelijk willen steunen op de waarborgen die
zijn aangebracht om de risico’s in te dekken. De resterende risico’s worden verder afgedekt door
het toezicht. De waarborgen hebben met name betrekking op het inperken van kwaliteitsrisico’s
door goede bedrijfsvoering, goede informatievoorziening, kennisoverdracht en adequaat toezicht,
- zo nodig - in combinatie met steekproefsgewijze toetsing van concrete situaties en besluiten.
De hierboven genoemde waarborgen betreffen onder meer:
1. De eisen, zoals onafhankelijkheid, die gesteld zijn en geverifieerd worden in het kader van het
systeemtoezicht, door de rijkstoezichthouder.
2. Een (door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd) kwaliteitsmanagementsysteem als
inspectie-instelling volgens NEN-EN-ISO/IEC 17020. Daarmee is gegarandeerd dat de
keuringsdienst de bedrijfsvoering op orde heeft. Het gaat bij fytosanitaire inspecties om
repeterend, kennisintensief werk. De volgende aspecten van de norm zijn daarom van
essentieel belang:
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•

3.

Procedures en werkinstructies op het gebied van de uit te voeren fytosanitaire inspecties;
deze zijn volledig geïmplementeerd in de bedrijfsvoering van de keuringsdienst;
• Uitvoerend medewerkers met expertise en ruime ervaring op het gebied van de uit te
voeren fytosanitaire inspecties. Daarmee verband houdend geïmplementeerde
opleidingsprocedures, opleidings- en ervaringsregistratie, procedures voor
bevoegdheidstoekenning en –registratie en over procedures t.b.v. het op peil houden van
kennis en ervaring op het gebied van de uit te voeren fytosanitaire inspecties;
• Geïmplementeerde procedures voor het uitvoeren van eerstelijns controles (door de direct
leiding gevende of door een daartoe bevoegde collega) op het werk van de medewerkers
die zelfstandig fytosanitaire inspecties uitvoeren en/of administratieve handelingen
uitvoeren op fytosanitair gebied;
• Interne audits, op de uitbestede fytosanitaire taken, in een frequentie zoals aangegeven in
het uitvoeringsprotocol. De resultaten van de interne en externe audits en de overzichten
van genomen corrigerende en preventieve maatregelen m.b.t. de uitbestede fytosanitaire
taken, worden aan de operationeel toezichthouder ter beschikking gesteld op de wijze
zoals beschreven in het toezichtarrangement. Daartoe wordt beschikt over adequaat
personeel en geïmplementeerde procedures voor het uitvoeren van interne audits op
fytosanitaire inspecties en administratieve handelingen op fytosanitair gebied;
De te verstrekken gegevens aan de operationeel toezichthouder omtrent de inspecties, het
melden van de vondst van quarantaine organismen en overige relevante informatie , conform
het op te stellen informatieprotocol behorende bij het toezichtarrangement.

Hiermee zijn basisrisico’s afgedekt. Daarnaast bestaan risico’s die samenhangen met het op
afstand plaatsen van de minister van LNV van de uitvoering en het verdelen van de uitvoering over
meer dan één organisatie, zoals de:
• beschikbaarheid bij de keuringsdiensten van informatie over te wijzigen werkwijzen naar
aanleiding van wijzigende wet- en regelgeving;
• interpretatieverschillen in internationale regelgeving en inspectiemethoden tussen
keuringsdiensten, dataoverdracht tussen keuringsdiensten en de nieuwe PD en tussen
keuringsdiensten onderling, en
• verschillen in uitvoering van (vergelijkbare) inspecties door de verschillende keuringsdiensten.
Daarnaast zijn er risico’s aan te wijzen op het gebied van: verschillen tussen visuele inspectie en
laboratorium diagnose, onjuiste inspecties, ingevoerde onvoldoende adequate inspectiestrategie.
De volgende instrumenten kunnen, gemixt en met een variabele kwantitatieve inzet, worden
ingezet om deze specifieke risico’s te beperken:
•
•
•
•
•
•
•

onderhoud van uitvoeringsprotocol(len) en auditprotocol(len),
waarborgen voor dataoverdracht van de periodieke informatieoverdracht over (de resultaten
van) uitgevoerde inspecties
evaluaties van inzendingen van niet-verdachte monsters
(derde lijns) schaduwinspecties,
traceringonderzoek,
periodieke audits,
evaluatie per keuringsdienst van de resultaten van het toezicht, de audits en corrigerende
maatregelen en het opstellen van risicobeoordelingen op grond waarvan het periodieke
toezicht wordt bijgesteld.

v Conclusie
Op het gebied van het toezicht op de inspecties die worden uitgevoerd door de keuringsdiensten
kan worden geconcludeerd dat:
•
•
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Goed toezicht noodzakelijk is voor de invulling van de ministeriële verantwoordelijkheid voor
de fytosanitaire status van Nederland en het internationaal kunnen waarborgen van een goed
functionerend inspectiesysteem om de handelsbelangen te kunnen beschermen.
Voor elke keuringsdienst met de departementsleiding een meerjarig sturings- en
toezichtprotocol wordt afgesloten, waarin onder meer uitgangspunten voor het toezicht en de
eisen aan de keuringsdiensten zijn opgenomen. Jaarlijks wordt per keuringsdienst een

•

•
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toezichtarrangement vastgesteld, waarin ingespeeld wordt op de per jaar wisselende
omstandigheden, evaluatieresultaten en ontwikkelingen.
Het operationele toezicht wordt ingevuld door het maken van een risicoanalyse. Het toezicht
richt zich op het afdekken van risico’s en de omvang ervan is afhankelijk van de mate waarin
risico reeds zijn afgedekt en waarborgen in de organisatie zijn ingebouwd. Aard en intensiteit
van het toezicht zal derhalve jaarlijks en per keuringsdienst variëren. Dit wordt mede bepaald
door evaluaties van voorgaande audits, een mogelijke accreditatie voor inspectie-instellingen
of een sectorrelevant gebied en de audits van de Raad van Accreditatie. Dit vaktechnische
verantwoordelijkheid van de operationeel toezichthouder blijft aanwezig.
Het eerste toezichtarrangement wordt vastgesteld op basis van een startaudit waarin wordt
bezien op welke wijze de risico’s kunnen worden beperkt.

5.5 Financiën
Eén van de belangrijkste voorwaarden voor Plant Keur is dat het toekomstige model efficiënter is
voor het bedrijfsleven en voor de overheid niet duurder. In deze paragraaf komt aan de orde of
aan deze randvoorwaarden wordt voldaan. Daarbij komt expliciet aan de orde of de kosten voor
het toezicht worden doorberekend.
5.5.1. Kosten van de inspecties
In het begin van dit hoofdstuk is geconcludeerd dat de import en exportinsepcties in beginsel
kunnen worden uitgevoerd door de keuringsdiensten. Hetzelfde geldt voor de activiteiten die de
PD op dit moment voor derden uitvoert. De inspecties voor monitoring worden uitgevoerd door
de nieuwe PD, tenzij het routinematige inspecties betreft die efficiënt door de keuringsdiensten
kunnen worden uitgevoerd, onder regie van de nieuwe PD. De activiteiten voor uitroeiing en
bestrijding worden uitgevoerd door de nieuwe de PD (zo nodig met assistentie van de
keuringsdiensten), met uitzondering van maatregelen ten aanzien van de betrokken partij.
De kosten van de import- en exportinspecties en de inspecties in opdracht van derden worden bij
het bedrijfsleven in rekening gebracht. De kosten voor monitoring en het uitvoeren van
maatregelen in het kader van uitroeiing en bestrijding worden door de overheid gefinancierd. Het
project Plantkeur wijzigt deze verdeling niet.
De keuringsdiensten is verzocht een raming op te stellen van de kosten van de uitvoering van de
inspectie in de beoogde situatie. Dit is afgezet tegen de (integrale) kosten die de PD in 2005 voor
deze activiteiten in rekening brengt bij het bedrijfsleven respectievelijk de overheid (monitoring).
De vergelijking is gemaakt op het niveau van de keuringsdiensten. De keuringsdiensten hebben
een gezamenlijk voorstel gedaan voor het positioneren van de inspecties van de sectoren die op
voorhand niet aan een keuringsdienst kunnen worden toegewezen. Het voorstel is dat het KCB de
inspecties verzorgt van de sierteelt (snijbloemen, potplanten), consumptie aardappelen en overige
producten op de plaats van im- en export (zoals Schiphol, haven van Rotterdam), de Naktuinbouw
de sierteelt ‘in de regio’ en de NAK de overige producten en consumptieaardappelen ‘in de regio’.
Referentiejaar voor de benodigde inspecties en inspectie-uren is de voorcalculatie 2005
gecorrigeerd voor de realisatie 2004. De aantallen kunnen in het jaar van overdracht anders
liggen. Het gaat dus om een indicatie. In de nieuwe situatie zullen de keuringsdiensten jaarlijks de
kosten ramen en aan het ministerie van LNV een advies uitbrengen voor de hoogte van de
tarieven.
Bij de berekening is ervan uitgegaan dat de derde partijen accepteren dat de inspecties die op dit
moment in opdracht van de derden door de PD worden uitgevoerd in de toekomst door de
desbetreffende keuringsdienst worden uitgevoerd. Daarnaast is bij de berekeningen van de
keuringsdiensten geabstraheerd van de ICT-kosten (afhankelijk van de besluitvorming in fase II). In
de ter vergelijking opgenomen cijfers van de PD zijn de ICT-kosten geëlimineerd. Dit betekent dat
ervan uit wordt gegaan dat de ICT-kosten van de vier keuringdiensten net hoger zijn dan huidige
kosten voor ICT bij de PD.
De bedragen zijn exclusief BTW. De keuringsdiensten moeten, op basis van de Wet
omzetbelasting, 6% BTW in rekening brengen aan het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven kan deze in
rekening gebrachte BTW weer terugvragen.
Uit de berekeningen blijkt dat met de bovengemaakte kanttekeningen de keuringen gemiddeld 29
en 31 % goedkoper kunnen worden uitgevoerd. Het voordeel bedraagt 3,4 tot 3,6 miljoen euro.
Daarmee wordt aan een belangrijke voorwaarde voldaan. De monitoringsinspecties kunnen
tussen de 30 en 32 % goedkoper worden. Het voordeel bedraagt hier tussen de 0,2 en 0,3 miljoen
euro. Opgesplitst naar keuringsdiensten leveren zijn de volgende gemiddelden aan te geven (PM
cijfers zijn nog niet volledig stabiel omdat de overige producten nog niet zijn geraamd door de
keuringsdiensten.):
• BKD: 27 – 30 % goedkoper
• KCB: 27 – 30 goedkoper
• Nak: 39 – 42% goedkoper
• Naktuinbouw: 25 – 28 % goedkoper
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De belangrijkste verklaring voor dit verschil is dat in een aantal sectoren de fytosanitaire inspecties
op dezelfde bedrijven plaats vinden als de inspecties op de kwaliteit van de producten en in
andere sectoren de fytosanitaire inspecties bijzonder gunstig in het seizoenspatroon kunnen
worden meegenomen. Daarnaast is in de huidige tarieven van de PD de overhead integraal
meegenomen, bij de keuringsdiensten is de bestaande overhead al gefinancierd en hoeft alleen de
extra overhead (marginale kosten) in de ramingen te worden meegenomen. Dit verklaart, in
samenhang met de omvang van de pakketten, ook het verschil in efficiency voordeel bij de
verschillende keuringsdiensten. Opgemerkt wordt dat dit niet automatisch een rechtsevenredige
verlaging van de tarieven tot gevolg heeft. De verlagingen van de tarieven is afhankelijk van de
vraag op welke wijze de keuringsdiensten hun totale overhead toerekenen. Zie veder ook
paragraaf 5.6.2 en 5.6.3.
Met nadruk wordt erop gewezen dat het gemiddelden betreft. Op bedrijfsniveau kunnen de
kosten nog gunstiger of minder gunstig uitvallen.
5.5.2. Kosten van het toezicht
Het algemene uitgangspunt voor het doorberekenen van kosten is neergelegd in het
kabinetsstandpunt 'Maat houden'. In beginsel moet de handhaving van wet- en regelgeving uit de
algemene middelen worden gefinancierd.
De vraag is of de kosten om toezicht te kunnen houden op de wijze waarop de keuringsdiensten
inspecties verrichten kunnen worden doorberekend. Doorberekening van deze kosten is juridisch
alleen mogelijk als er een onmiddellijk verband bestaat tussen de kosten en de dienst die aan het
bedrijf wordt geleverd. Aan die voorwaarde is voldaan wanneer de keuringsdienst geen inspecties
kan verrichten zonder dat er toezicht wordt gehouden door het ministerie van LNV.
Eerder in dit rapport is geconcludeerd dat het uitvoeren van de inspecties door de
keuringsdiensten alleen mogelijk is wanneer het ministerie van LNV toezicht houdt op de
uitvoering van de fytosanitaire inspecties door de keuringsdiensten. Hiermee is er een directe
relatie tussen de inspecties die import- en export mogelijk maken en de kosten die het ministerie
van LNV maakt voor het houden van toezicht op de keuringsdiensten. Opgemerkt wordt dat alleen
de kosten van het toezicht van de nieuwe PD in rekening kunnen worden gebracht en niet de
kosten van de aansturing en andere LNV-directies.
Naast 0,3 miljoen euro die de bestaande toezichtarrangementen op dit moment kosten, zal
afhankelijk van de bij de keuringsdiensten aangebrachte waarborgen een bedrag in de nieuwe
situatie 0,2 en 0,7 miljoen euro aan nieuwe toezichtkosten ontstaan.
PM afhankelijk van besluit over het doorberekenen van toezichtkosten volgt een tekst
5.5.3. Transitiekosten
Het overhevelen van de inspecties naar de keuringsdiensten zal leiden tot een forse aanpassing
van de organisatie van de huidige PD. Met name in de buitendienst zal het grootste deel van
arbeidsplaatsen worden opgeheven. Een belangrijk deel van het personeel wordt door de
keuringsdiensten overgenomen. Afhankelijk van de fasering van de overdracht zijn er ook
overhead kosten voor het tijdelijk ‘dubbel draaien’ van het inspectiesysteem.
In de eerste plaats leidt dit tot een aanzienlijke eenmalige kostenpost; ongeveer 12,6 miljoen euro.
Dit betreft de kosten van een sociaal statuut, herplaatsings en -afvloeiingskosten van
medewerkers, (tijdelijke) leegstand van panden etc.
PM afhankelijk van besluit over het doorberekenen van transitie kosten volgt een tekst
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5.5.4 Conclusie
PM In de beoogde situatie zullen de inspecties voor het bedrijfsleven *% goedkoper zijn.
Voorwaarde is dat de betrokken derden bereid zijn om de inspecties die in hun opdracht worden
uitgevoerd in de toekomst door de - desbetreffende - keuringsdienst worden uitgevoerd
PM beslispunt:
• Doorberekenen toezichtkosten
• Betaalt het bedrijfsleven mee aan transitiekosten
• Exacte verdeling monitoring langs de lijn nee-tenzij
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5.6 Personeel
In samenwerking met de keuringsdiensten en het bedrijfsleven is onderzocht welke taken onder
welke condities kunnen worden overgedragen aan de keuringsdiensten. Vervolgens wordt door
de betrokken partijen de noodzakelijke personele omvang om de desbetreffende werkzaamheden
te kunnen uitvoeren en de hoogte van de kosten in de beoogde situatie bepaald. Voorop staat dat
op basis van deze berekeningen in overleg met het ministerie van LNV en keuringsdiensten wordt
afgesproken hoeveel medewerkers van de PD uiteindelijk overgaan naar de verschillende
keuringsdiensten. Daarbij geldt als uitgangspunt "mens volgt functie".
Na de overgang zal het personeel geen ambtenaar meer zijn in de zin van de Ambtenarenwet.
Men is eveneens in beginsel geen deelnemer meer in de zin van het Pensioenreglement ABP. De
arbeidsvoorwaarden vinden niet meer hun basis in ambtelijke regelingen (b.v. ARAR, BBRA), maar
in een arbeidsovereenkomst.
5.6.1

Uitgangspunten ten aanzien van regelingen bij de overgang van personeel

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft aangegeven dat bij wijziging van
arbeidsvoorwaarden in geval van privatisering, in de geest van de Europese richtlijn, het behoud
van rechten zoveel mogelijk dient te worden gegarandeerd. Dit niet dat na privatisering dezelfde
arbeidsvoorwaarden zouden moeten gelden als op die dit moment bij het ministerie van LNV van
toepassing zijn.
In beginsel dient sprake te zijn van gelijkwaardigheid van “pakketten” van arbeidsvoorwaarden. In
de praktijk kan dit betekenen dat bepaalde onderdelen in verhouding tot de ambtelijke situatie
een “plus” inhouden, doch andere gedeelten een “min”. Als uitgangspunt geldt dat ten aanzien
van de rechtspositie aansluiting moet worden gezocht bij de arbeidsvoorwaarden die gelden in de
sector. In welke mate er rechtspositionele garanties aan de orde moeten zijn is onderdeel van een
afwegingsproces op basis van de arbeidsvoorwaarden voor en na privatisering. Uiteraard zal een
en ander mede worden bepaald door de onderhandelingen met de vakbonden. Daarbij kunnen
verschillende zaken aan de orde komen zoals “bevriezing”van bepaalde arbeidsvoorwaarden,
fasegewijze afbouw etc. Ook zal een netto-netto garantie in het overleg ter sprake komen. Ook bij
eventuele instandhouding, middels toelagen, van het loongebouw kan een netto-netto garantie in
beeld komen als gevolg van een ander bruto / netto-traject. Thans is nog niet helder of er op het
punt van de nieuwe Zorgverzekeringswet eveneens nadervoorzieningen noodzakelijk zijn. Ook de
loopbaanvooruitzichten van medewerkers (periodieke verhogingen) spelen bij de
overgangsproblematiek een rol.
•

Pensioenproblematiek

Bijzondere aandacht vergt de pensioenproblematiek. Thans is het personeel deelnemer in het ABP.
Bij de onderscheiden keuringsdiensten is de pensioenvoorziening ondergebracht bij verschillende
verzekeraars. Naast de problematiek van de al dan niet collectieve overdracht van de wiskundige
reserve ware in het bijzonder aandacht te besteden aan de (actuele) situatie rondom prepensioen
en de uit dien hoofde opgebouwde rechten. De onderhavige pensioenverzekeringen zijn thans
nog niet geanalyseerd. Bekend is dat een keuringsdienst een premievrijpensioen kent hetgeen
gevolgen heeft voor de bruto/netto vergelijking.
•

Loonkosten

Door de privatisering zullen de loonkosten met ca. 4% (P.M) stijgen. Dit als gevolg van de
verplichte afdracht voor WW-premies aan het UWV. Daar staat tegenover dat de eventuele
toekomstige WW-kosten (niet een eventueel bovenwettelijke deel) ten laste van het UWV komen.
De uitvoering van het project Plantkeur zal naar verwachting leiden tot een ingrijpende
reorganisatie van de PD, in samenhang met het project Toekomstvise. De uitvoering van de
fytosanitaire inspecties door de verschillende keuringsdiensten zal naar verwacht leiden tot het
opheffen van een betekenend aantal arbeidsplaatsen bij de PD, met name in de buitendienst maar
ook op het hoofdkantoor in Wageningen. De ondernemingsraad van de PD alsmede de centrales

36

van overheidspersoneel (DGO LNV) zullen nauw worden betrokken bij het proces. Met het DGO
LNV dient overeenstemming te worden bereikt over een sociaal statuut.
Aan de keuringsdiensten is gevraagd een globale analyse te geven van de vigerende
arbeidsvoorwaarden. De vergelijking bij onderdeel 5.7.1 is gebaseerd op de opgave van drie van
de vier keuringsdiensten. Eén keuringsdienst heeft de gegevens slechts onder uitdrukkelijk
voorbehoud aangeleverd, waardoor ze geen rol konden spelen bij de vergelijking.
5.6.2

Algemene analyse vergelijking arbeidsvoorwaarden

De vergelijking die is gemaakt, is gebaseerd op de functie van inspecteur bij de PD in relatie tot de
keuringsfuncties bij de keuringsdiensten. Met uitzondering van de primaire arbeidsvoorwaarden
geldt het onderstaande grosso modo eveneens.
• algemene arbeidsduur
De medewerker die bij de PD op volletijdsbasis is aangesteld, heeft een werkweek van 36 uur. In
verband met een andere arbeidsduurverkortingsregeling hebben de keuringsdiensten bij een
volletijdsaanstelling een werkweek van 38, resp. 38,9 en 39,1 uur. Bij de PD en de keuringsdiensten
is een parttime aanstelling mogelijk.
• maximum salaris
Het bruto maximum salaris voor de onderscheiden keuringsfuncties functies bij de PD en de
keuringsdiensten varieert tussen € 2439 en 2951. Het maximumbedrag moet worden gerelateerd
aan de algemene arbeidsduur en aan de hoeveelheid verlof en arbeidsduurverkorting.
• werktijden
Voor de PD-medewerker gelden in beginsel werktijden op maandag tot en met zondag van 7.00
uur tot 20.00 uur, op feestdagen van 8.30 tot 16.30 uur. Dit betekent voor de medewerkers die
importinspectie snijbloemen uitvoeren, roostertijden op doordeweekse dagen van 6.45 tot 20.15
uur en op feestdagen van 8.15 tot 16.45 uur. Twee keuringsdiensten hebben aangegeven dat de
werktijden zich uitsluitend op werkdagen tussen 08.00 uur en 18.00 uur bewegen. Van één
keuringsdienst zijn de werktijden niet aangegeven.
• onregelmatige dienst
De PD-medewerker kent een regeling wegens onregelmatige dienst. Twee keuringsdiensten
kennen zo’n regeling niet omdat er buiten kantoortijden geen inspecties plaatsvinden. Eén
keuringsdienst compenseert bij voorkeur in tijd, niet in geld.
• eindejaarsuitkering
De eindejaarsuitkering varieert per dienst. De uitkering is mede afhankelijk van het salaris van
betrokkene; voor de PD-medewerker is deze uitkering € 667; bij de keuringsdiensten varieert het
beeld tussen € 526 en € 1000.
• verlof en arbeidsduurverkorting
De PD-medewerker heeft als basis een aantal verlofuren van 165,6 uur. Daarbij worden 204 advuren geteld. Opgeteld komt de PD-medewerker dan uit op 369,6 uur (= 49,57 dagen). Bij de
keuringsdiensten heeft een medewerker verlof en arbeidsduurverkorting samen van 29,75 dagen,
31,5 dagen en 36 dagen.
• ouderschapsverlof
De rijksoverheid kent een ouderschapsverlofregeling waarbij tot 1 januari 2006 ouderschapsverlof
kan worden opgenomen tegen 75% salaris. De keuringsdiensten kennen eveneens de
mogelijkheid om ouderschapsverlof op te nemen; daartegenover staat dat het salaris over die
periode niet wordt uitbetaald. In één geval is aangegeven dat over de periode wel pensioen wordt
opgebouwd.
• bovenwettelijke sociale voorzieningen
De PD-medewerker kent bij ontslag, naast de WW, een boven- en na-wettelijke uitkering. De
medewerkers van de keuringsdiensten kennen alleen de WW als sociaal vangnet.

37

5.6.3

Wijze van overheveling van PD naar keuringsdienst en overlegsituaties

Voorop staat dat het ministerie van LNV zorgvuldig met medewerkers omgaat. Daarbij behoort
dat medewerkers op basis van een goed sociaal statuut overgaan naar de keuringsdiensten. Een
mogelijkheid tot selectie aan de poort past daar niet in. Enerzijds omdat op dit moment de
medewerkers van de PD op adequate wijze hun werk uitvoeren en anderzijds omdat selectie bijvoorbeeld op leeftijd - niet past binnen door het ministerie van LNV voorgestane
zorgvuldigheid. Over de concrete invulling van de overdracht zullen in fase 2 van het project met
de keuringsdiensten afspraken worden gemaakt.
5.6.4

Kwantitatieve personele gevolgen

Op basis van de door de keuringsdiensten gegeven informatie kan de volgende worden gegeven
van de mogelijke personele gevolgen van Plant Keur.
Het pakket werkzaamheden dat ingevolge de conclusies van dit rapport kunnen worden
overgeheveld naar de keuringsdiensten heeft betrekking op 128 fte bij de inspectiemedewerkers.
De keuringsdiensten geven aan dat ze tussen de 80 en 86 inspectiemedewerkers kunnen
overnemen. In overleg met de keuringsdiensten wordt afgesproken hoeveel medewerkers van de
Plantenziektenkundige Dienst (PD) uiteindelijk overgaan naar de verschillende keuringsdiensten
Bij de ondersteunende medewerkers leidt Plant Keur tot een boventalligheid van 41 fte. Bezien zal
worden een deel hiervan in dienst kan treden bij de keuringsdiensten. (*PM de getallen zijn nog
niet definitief)
5.6.5 Conclusie
• In overleg met de keuringsdiensten wordt afgesproken hoeveel medewerkers van de PD
uiteindelijk overgaan naar de verschillende keuringsdiensten. Daarbij geldt als uitgangspunt
"mens volgt functie".
• In welke mate er rechtspositionele garanties aan de orde moeten zijn is na overleg met de
vakbonden onderdeel van een afwegingsproces op basis van de arbeidsvoorwaarden voor en
na privatisering.
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5.7 Vergelijking bestuurlijke systematiek tussen kwaliteit- en fytosanitaire inspecties
Tot slot wordt in dit rapport bezien in welke mate de in dit rapport gekozen oplossingen afwijken
van het model van aansturing en toezicht dat van toepassing is bij de uitvoering door de
keuringsdiensten van inspecties op de kwaliteit van plantaardige producten. Voor de fytosanitaire
inspecties is in dit rapport onderscheid gemaakt tussen; aansturing op hoofdlijnen door de
beleidsdirectie, inhoudelijke aansturing en operationeel toezicht door de nieuwe PD. Bij de
inspecties op de kwaliteit van plantaardige producten is alleen aansturing op hoofdlijnen vanuit
de beleidsdirectie van toepassing.15
De in dit rapport beschreven bestuurlijke structuur voor het uitvoeren van fytosanitaire inspecties
door de keuringsdiensten verschilt van de bestuurlijke structuur bij kwaliteitsinspecties. Ook de
juridische vorm van overdracht is verschillend.16
Dit verschil in bestuurlijk structuur en juridische vormgeving komt voor uit:
• Het verschil in (sectoroverstijgend) risico; bij het niet voldoen aan de eisen die gelden voor de
kwaliteit van plantaardige producten zijn de gevolgen anders dan bij het niet voldoen aan de
fytosanitaire eisen. Bij het niet voldoen aan fytosanitaire eisen zijn de gevolgen niet alleen
gericht op de betrokken partij of het individuele bedrijf. Het gaat hierbij om belangen en
gevolgen die een grote impact kunnen hebben op de plantaardige sector (productie en export)
in Nederland.
• In de Europese en internationale regelgeving wordt de verantwoordelijkheid voor de
uitvoering van het fytosanitaire beleid bij de rijksoverheid neergelegd, dit betekent dat het
land als geheel wordt aangesproken op het niet functioneren van (onder andere) het
fytosanitaire inspectiesysteem. 17
• De rijksoverheid is verantwoordelijk het fytosanitaire beleid en de uitvoering daarvan. Bij het
kwaliteitsbeleid is ook de rijksoverheid verantwoordelijk maar is de uitvoering bij wet op
afstand gezet en neergelegd bij ZBO’s. Dit heeft o.a. te maken met de risico-inschatting.
Vanwege de grotere risico’s op het fytosanitaire gebied en de internationale acceptatie is de
uitvoering dichter bij de overheid gehouden. Dit leidt dan ook tot een ander bestuurlijk
systeem.
Bovenstaande argumenten leiden er toe dat voor de uitvoering van fytosanitaire inspecties naast
sturing op hoofdlijnen ook inhoudelijke aansturing vereist is. Tevens is de intensiteit van de
sturing en het toezicht groter is dan bij inspecties in het kader van de kwaliteit van de
plantaardige producten. De intensievere aansturings- en toezichtsrelatie bij fytosanitaire inspecties
is nodig om te kunnen garanderen dat de Minister van LNV zijn verantwoordelijkheid voor de
uitvoering van fytosanitaire inspecties voldoende kan invullen. De inhoudelijke aansturing en het
operationele toezicht dekken de risico’s op af.
In de nieuwe situatie zal voor de uitvoering van kwaliteit en fytosanitaire inspecties één sturingsen toezichtsprotocol tussen het ministerie van LNV en de keuringsdiensten moeten worden
vastgesteld. De sturing op hoofdlijnen voor fytosanitaire inspecties en de inspecties ten behoeve
van de kwaliteit van plantaardige producten is sterk vergelijkbaar: jaarlijks geformaliseerd overleg
met de keuringsdiensten over de voorgenomen taakuitvoering c.q. financiering van het uit te
voeren werk en goedkeuring van onder andere de tarieven.

15

Zowel bij de inspectie op de kwaliteit van plantaardige producten als bij fytosanitaire inspecties is er sprake
van toezicht op het gehele systeem van uitvoering door de Rijkstoezichthouder.
16
Voor het uitvoeren van kwaliteitsinspecties zijn de keuringsdiensten in de regelgeving aangewezen als
zelfstandig bestuursorgaan, zij verrichten de inspecties in eigen naam. Bij de fytosanitaire inspecties is sprake
van uitbesteding, dit betekent dat de keuringsdiensten de inspecties uitvoeren namens de minister van LNV
(mandaat).
17
Zie ook paragraaf 5.1, juridisch kader; de IPPC schrijft voor dat de NPPO, de minister van LNV, gezag en
toezicht uitoefent.
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v Conclusie
Gestreefd wordt om richting de keuringsdiensten voor het uitvoeren van kwaliteit- en fytosanitaire
inspecties één protocol op te stellen waarin de jaarlijkse cyclus van opdrachtverlening en décharge
voor de fytosanitaire inspecties en afspraken over de aansturing van het leveren van informatie
door de keuringsdiensten over de inspecties op de kwaliteit van plantaardige producten worden
opgenomen. 18

18

Het feit dat kwaliteits- en fytosanitaire inspecties in één protocol worden opgenomen betekent dat de
aansturings- en toezichtvereisten vergelijkbaar worden ingericht, maar niet dat deze vereisten in beide
gevallen gelijk aan elkaar zijn. Bij kwaliteitsinspecties is geen sprake van inhoudelijke aansturing en speelt de
nieuwe PD op dit punt geen rol.
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Bijlage I. Beleidscyclus Fytosanitair
In het schema Beleidscyclus Fytosanitair wordt inzichtelijk gemaakt welke inhoudelijke
besluitvorming bepalend is voor de sturing van het beleid en de uitvoering. In het schema zijn
handelingen en hun producten in hun opeenvolgende stadia aangegeven. Van alle handelingen is
door middel van een kleur aangegeven welke institutie voor die handeling verantwoordelijk is.
We onderscheiden achtereenvolgens:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Beleidsontwikkeling voor de lange termijn c.q. Strategische beleidsontwikkeling;
“Voorwerk” voor beleidsvaststelling: Ontwerpen internationale beïnvloedingsstrategie c.q.
Voorbereiding nationale politieke besluitvorming;
A. Ondersteunen Minister bij nationale besluitvorming;
B. Onderhandelen c.q. meebeslissen in internationale gremia;
Implementatie 1: Nationale beleidskaders voor de uitvoering opstellen, inclusief nationale
juridische uitwerking internationale regels (sterk in outcome-termen gedefinieerd);
Implementatie 2: Binnen vastgestelde beleidskaders o.b.v. kennis en risico-analyse
gewenste uitvoeringsresultaten en – marges vastleggen;
Implementatie 3: Instructies maken en personeel opleiden;
Uitvoeren van controles en inspecties.

Ad 1. Beleidsontwikkeling voor de lange termijn en strategische beleidsvorming zijn
voorbehouden aan de beleidsdirecties;
Ad 2. De doorgeleiding en concretisering van beleidsrichtingen naar vaststelling van beleid in
nationale en/of internationale gremia ligt bij de beleidsdirecties (hierbij is input van met name de
PD, kennis van de uitvoering en de fytosanitaire wereld, onmisbaar);
Ad 3A. De ondersteuning van de Minister bij nationale politieke besluitvorming en –
verantwoording ligt bij de beleidsdirecties;
Ad 3B. Het onderhandelen en meebeslissen namens Nederland in internationale gremia is een
gedeelde verantwoordelijkheid van Beleidsdirecties en PD;
Ad 4. Implementatie 1 is de fase, waarin de sterk beleidsgevoelige keuzes op weg naar de
uitvoering worden gemaakt, eindigend met het vaststellen van de nationale beleidskaders voor de
uitvoering. Dit is het domein van degene die is belast met de aansturing op hoofdlijnen. Hierbij is
een grote inbreng vanuit de uitvoering en het toezicht van belang.
Ad 5. Implementatie 2 is de vertaalslag van de nationale beleidskaders naar een “programma van
eisen” aan de uitvoering van fytosanitaire inspecties. Dit is het vanzelfsprekende terrein van de
inhoudelijke aansturing i.c. de PD.
Ad 6. Implementatie 3 is het omzetten van het “programma van eisen” in het daadwerkelijk
organiseren van controles, inspecties en andere uitvoeringswerkzaamheden. Dit is het domein van
de Keuringsdiensten.
Ad 7. Uitvoeren van controles, inspecties en andere uitvoerende werkzaamheden door de
Keuringsdiensten.
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