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Nederland heeft een bloeiende landen tuinbouwsector die niet alleen een
bron is voor ons voedsel, maar ook
een belangrijke bijdrage levert aan
onze export. Daarnaast geeft het
inkleuring aan ons landschap, net als
de vele natuurgebieden die Nederland
rijk is. Ook de visserij is onlosmakelijk
met ons land verbonden en levert een
bijdrage aan de diversiteit van ons
voedselaanbod. Vanzelfsprekende
beelden voor veel Nederlanders. Maar
om ze vanzelfsprekend te houden zijn
regels en naleving van deze regels
nodig. Dat is ons werk.
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Werken vanuit vertrouwen
2007 was een dynamisch jaar voor de Algemene Inspectiedienst (AID). Er is hard
gewerkt om te voldoen aan de maatschappelijke vraag naar een andere, meer
eigentijdse manier van handhaven. Het toezicht moet zoveel mogelijk vanuit
vertrouwen plaatsvinden. Het voorkomen van overtredingen staat voorop, niet
het bestraffen ervan. Door onder meer programmatisch handhaven, toezicht vanuit vertrouwen, verminderen van de toezichtlast en dialoog met de doelgroepen
wordt aan deze vraag tegemoet gekomen. In het najaar besloot het kabinet tot
een fusie van de AID, de Voedsel- en Waren Autoriteit (VWA) en de Plantenziektenkundige Dienst (PD).

Profiel
Veilig voedsel, alle dieren een prima leven, een schoon milieu en een prachtige .
natuur. Om dit te bereiken heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (LNV) beleid en regels opgesteld. De Algemene Inspectiedienst
(AID), een onderdeel van dit ministerie, zorgt ervoor dat iedereen deze regels zo
goed mogelijk naleeft. Hierbij gaat de dienst er vanuit dat de burgers en ondernemers het goed willen doen; het voorkomen van overtredingen staat centraal
niet het bestraffen ervan. Verder wil de AID de ondernemer zo min mogelijk
last bezorgen, maar wel dat hij of zij de regels naleeft. Dit is ook een eis van het
ministerie van LNV: een zo hoog mogelijke effectiviteit tegen zo laag mogelijk
kosten. Tegenwoordig maakt handhaven een essentieel onderdeel uit van de
beleidscyclus. Het kan het beleid maken of breken. Daarvoor heeft het ministerie
behoefte aan beleidsadvies van de AID. Om hun taak goed te kunnen uitvoeren

Het toezicht moet
zoveel mogelijk
vanuit vertrouwen
plaatsvinden.

zijn de ambtenaren van de AID bevoegd om toezicht te houden en op te sporen.
Deze bevoegdheden worden in onderlinge samenhang ingezet. Opsporing vindt
plaats onder verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie.

Missie
De missie van het ministerie van LNV luidt: ‘Leven van het land, geven om
natuur’. Deze missie vormt de basis voor het beleid van dit ministerie. De AID
draagt er met haar werk toe bij dat het beleid gerealiseerd wordt. De missie van
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de AID is afgeleid van die van LNV. Hij is gebaseerd op de specifieke rol van de

‘De AID is dé effectgerichte en
efficiënt georganiseerde handhaver
op het terrein van
de primaire sector
(boeren, vissers,
agribusiness) en
natuur.’

AID binnen het werkveld van LNV. De missie luidt:
‘De AID is dé effectgerichte en efficiënt georganiseerde handhaver op het terrein
van de primaire sector (boeren, vissers, agribusiness) en natuur’.
De AID staat als professionele organisatie midden in de maatschappij. De dienstverlening sluit steeds aan op maatschappelijke veranderingen. Het aanbod blijft,
ook op de langere termijn, goed afgestemd op de klant: de politiek en daarvan
afgeleid, de opdrachtgevers van de AID, de beleidsdirecties van LNV.

Doelstellingen
De langetermijndoelstellingen van de AID zijn afgeleid van de missie. Ze vormen
de peilers van de bedrijfsvoering op de langere termijn. Deze doelstellingen
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geven richting aan de organisatie en laten concreet zien hoe de AID de missie
invult. Zij vormen tevens de basis voor de middellange en korte termijn doelstellingen. Ieder dienstonderdeel levert een bijdrage aan de realisatie van deze
doelstellingen.

De langetermijndoelstellingen zijn:
1.	De AID functioneert als omgevingsgerichte en vraaggestuurde organisatie .
en wordt als zodanig door haar externe omgeving gewaardeerd.
2.	De AID levert met haar kennis en ervaring een belangrijke bijdrage aan .
wet- en regelgeving op het LNV-domein.
3.	De AID streeft naar een vermindering van administratieve lasten, .
bureaucratie en toezichtlasten voor burgers en ondernemers.
4.	De AID voert haar werkzaamheden zo efficiënt en doelmatig mogelijk uit.

Fusie
In september 2007 heeft het kabinet besloten tot een fusie van AID, Voedsel- en
Waren Autoriteit (VWA) en de Plantenziektenkundige Dienst (PD). In 2011 moet
de nieuwe handhavingsautoriteit van het ministerie van LNV er staan.

Ontwikkelingen in 2007
In de loop van 2008 komt er een Kaderbesluit uit met daarin de contouren van
de nieuwe organisatie. Vooruitlopend op dit Kaderbesluit hebben AID, VWA en
PD een plan van aanpak voor de fusie tot de nieuwe Autoriteit bij LNV opgesteld.
Het plan is een organisatie te bouwen die (inter)nationaal een sterke .
positie heeft. De nieuwe Autoriteit bezit in die plannen zowel inhoudelijke .
kennis, bijvoorbeeld over veterinaire en fytosanitaire zaken, als expertise op .
het gebied van toezicht, handhaven en doelgroepen. Daarnaast voldoen de .
drie organisaties met de fusie aan de wens van de regering om personeel en
middelen in te leveren.
De AID heeft in het programma ‘De Andere AID’ een aantal uitgangspunten .
geformuleerd. Deze worden als aanbevelingen meegenomen in het fusietraject.

Programmatisch handhaven
De afgelopen jaren is de handhaving binnen LNV verder geprofessionaliseerd.
Een voorbeeld daarvan is het programmatisch handhaven. Programmatisch
handhaven is een manier om op basis van risicobeoordeling in overleg met de
maatschappelijke actoren te bepalen wat de inzet van handhavingsinstrumenten moet zijn. LNV ontwikkelt daarom een brede nalevingstrategie. De AID
levert hieraan een bijdrage. Doel is te komen tot een integrale afweging en
beoordeling van risico’s. Hiermee kunnen LNV en AID onderbouwen waarom

Met de fusie
voldoen de drie
organisaties aan
de wens van de
regering om
personeel en
middelen in te
leveren.

ze de beschikbare handhavingcapaciteit op een bepaalde manier inzetten op
de verschillende beleidsterreinen. Er zijn ook analyses en verkenningen op de
werkterreinen van de AID uitgevoerd. De resultaten hiervan vormen samen met
de LNV brede strategie de basis voor de meerjarige handhavingsprogramma’s.
Deze geven aan hoe de AID met handhavingscommunicatie, inspectie en opsporing het gewenste nalevingsniveau over een aantal jaren kan bereiken. Sommige
meerjarige handhavingsprogramma’s zijn al klaar, waaronder die voor de wet
gewasbeschermingsmiddelen en biociden, en met succes ingevoerd. In 2008 start
LNV met de ontwikkeling van nog andere meerjarige handhavingsprogramma’s.
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In 2007 heeft de AID een nieuw model productencatalogus en kostprijsmodel
ontwikkeld. Dit model is nog niet ingevoerd. In 2008 wordt voor het beleidsterrein Natuur bezien in hoeverre het model in de praktijk kan werken. Andere
beleidsgebieden werken met een eenjarig handhavingsplan. Dit eenjarig plan is
afgeleid van het meerjarige handhavingsprogramma. De AID baseert het jaarplan 2009 nog op de eenjarige handhavingsplannen.

Toezicht op basis van vertrouwen
Het kabinet Balkende IV streeft naar een andere manier van inspecteren, .
meer effect met minder last. De Inspectieraad streeft in dit licht naar een .
andere inspectiecultuur: Toezicht op basis van vertrouwen. Dit bestaat volgens
de Inspectieraad uit twee dingen: de inspectie heeft het vertrouwen dat de .
doelgroepen in beginsel de regels willen naleven. Daarnaast heeft de controleur
bij zijn dagelijkse werkzaamheden vertrouwen en ruimte nodig. De AID heeft
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met het programma ‘De Andere AID’ gewerkt aan deze cultuuromslag. Het .
gedachtegoed en de daarbij behorende cultuuromslag wordt meegenomen .
bij de fusiebesprekingen.

Verminderen toezichtlast
In januari 2007 heeft de toenmalige minister van LNV, Cees Veerman, het
Inspectieloket Land- en Tuinbouw geopend. Deelnemers zijn diensten waar .
ondernemers in de land- en tuinbouw mee te maken krijgen: AID, VWA, .
Arbeidsinspectie, PD en Dienst Landelijk Gebied. Ondernemers kunnen bij .
dit loket telefonisch en via www.inspectieloket.nl terecht met al hun vragen .
over toezicht. Maar dat is niet het enige. Via het inspectieloket wisselen de
diensten hun planningen uit en kunnen ze de inspecties op elkaar afstemmen.
Hierdoor vermindert de toezichtlast voor de ondernemer. Het combibureau van
de AID coördineert sinds januari 2007 de bezoeken die de verschillende rijks
inspecties afleggen bij bedrijven in de primaire sector.

Een voorbeeld daarvan is de gezamenlijke controles in de glastuinbouw van AID,
Arbeidsinspecties en PD. De inspecties verzamelen hier in één bezoek de benodigde informatie.
De AID werkt ook in andere domeinen, zoals wegvervoer, schiphol en de vleesketen, samen met andere rijksinspecties. Naast samenwerking met rijksinspectiediensten starten er in 2008 proeven met gezamenlijke controles met waterschappen en gemeentelijke (milieu)diensten.
Daarnaast komt bij het toezicht het bedrijfstype steeds meer centraal te staan,
zoals akkerbouw, zeevisserij en extensieve veehouderij, in plaats van het vak
gebied. Van de controleur wordt verwacht dat hij of zij over een gedegen kennis
beschikt van de te handhaven wet- en regelgeving van dat bedrijfstype.

Externe oriëntatie/ dialoog met de doelgroep
De AID richt zich sterk op de buitenwereld, de zogenoemde externe oriëntatie.
Dit betekent dat de AID zich richt op haar doelgroepen en dat de ondernemer
centraal staat. De Dienst organiseert hiervoor nalevingsmetingen en projecten. De AID leert haar verschillende doelgroepen en hun nalevingsgedrag zo
steeds beter kennen. Medewerkers onderhouden intensief contact met vertegenwoordigers van de verschillende doelgroepen en hun branche-organisaties.
In alle openheid wordt van gedachten gewisseld over het nalevingsgedrag en
de maatregelen die AID wil nemen. Het contact met de ondernemer tijdens

De AID richt
zich sterk op de
buitenwereld,
de zogenoemde
externe oriëntatie.

controlewerkzaamheden kenmerkt zich eveneens door openheid. Daar waar
mogelijk praat de controleur met de ondernemer over zijn bevindingen en gaat
samen met hem na welke verbeteringen nodig zijn en hoe de ondernemer dit
kan realiseren. Uitgangspunt hierbij is dat ondernemers de regels willen naleven:
de AID vertrouwt op de wens van de ondernemer om zijn bedrijf goed en netjes
te leiden.
Om na te gaan hoe ondernemers het contact met de AID ervaren, houdt de .
organisatie tweejaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek. Uit het onderzoek
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van 2006 blijkt dat ondernemers nog verschillende verbeterpunten zien. Zij
vinden dat de AID’ers nog te weinig feedback geven over de gehouden inspecties. Een andere manier waarop de vinger aan de pols wordt gehouden, is via
klantenpanels. Deze panels komen een keer per jaar bij elkaar. Ze bespreken
dan samen met de AID belangrijke ontwikkelingen en ervaringen. De input van
de klantenpanels gebruikt AID om haar werkwijze verder te verbeteren. Verder
bestaat er een klachtenprocedure. Enerzijds om mogelijke fouten te herstellen en
anderzijds om te leren van fouten.
De AID zoekt niet alleen de dialoog en openheid met haar doelgroepen. Ook wil
de organisatie naar de maatschappij in het algemeen openheid betrachten. Via
persberichten, rapporten en berichtgeving via internet legt de AID verantwoording af over haar werk. Tevens worden onderzoeksrapporten, jaarplannen en
jaarverslagen op de website gepubliceerd.
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De input van de
klantenpanels gebruikt AID om haar
werkwijze verder
te verbeteren.

Resultaten 2007
De werkzaamheden van de AID omvatten de volgende vakgebieden: Dieren
welzijn, Diergezondheid en Voedselveiligheid, Mest, Akker- en Tuinbouw, .
Natuurbescherming, Visserij, Subsidies en Premieregelingen en Opsporing. .
Voor een goede naleving van de wet- en regelgeving zet de AID inspectie, .
opsporing en handhavingscommunicatie in.
De beleidsdirecties van het ministerie van LNV zijn de opdrachtgevers van de
AID. De Dienst stelt jaarlijks in overleg met hen een jaarplan op. Hierin staat .
hoeveel uren de organisatie per vakgebied uitvoert, waar handhavings
communicatie en opsporing wordt ingezet, en hoeveel menskracht, uren en .
middelen hiervoor nodig zijn. De gemaakte uren kunnen door onvoorziene .
omstandigheden afwijken van de geplande uren.
In 2007, zo blijkt uit de tabel op pagina 53, is 99 procent van de geplande uren
ook daadwerkelijk gerealiseerd. Vanaf pagina 53 leest u per vakgebied in hoeverre de doelstellingen uit het jaarplan 2007 zijn gehaald.
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Dierenwelzijn
Veel aandacht voor dierenverwaarlozing en vervoer
Dierenwelzijn staat hoog op de politiek en maatschappelijke agenda. De AID
heeft hier in 2007 veel aandacht aan besteed. Zo werd het aantal uren voor
dierenverwaarlozing verhoogd en werd er samen met de VWA extra gecontroleerd
op het vervoer van dieren.

Dierenverwaarlozing
Dierenwelzijn is bij het publiek en de politiek een hot item. Er komen bij de AID
steeds meer meldingen binnen van mogelijke dierenverwaarlozing, niet alleen
van het publiek maar ook van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming
(LID). Het gaat hierbij meestal om serieuze gevallen waar de AID actie op onderneemt. Het aantal beschikbare uren is in de loop van het jaar dan ook vermeerderd
met ruim 15.000. Verder krijgen overtreders tegenwoordig van het Functioneel
Parket maar een paar dagen de tijd om de situatie te herstellen. Voldoet de overtreder niet aan de eisen dan volgen forse maatregelen zoals inbeslagneming van
vrijwel de gehele veestapel. Dit betekent extra werk voor de AID. Agrariërs die
hun dieren verwaarlozen hebben zelf vaak sociale en/of financiële problemen.
Daarom is er een multidisciplinair pilot project gestart. Het doel hiervan is dierhouders psychosociaal te begeleiden om dierenverwaarlozing te voorkomen. De
AID heeft in 2007 bekende overtreders nogmaals gecontroleerd. Dit bracht een
groot aantal verwaarlozingsgevallen aan het licht.

Vervoer en veemarkten
De politiek besteedde veel aandacht aan het vervoer van dieren met name over
lange afstanden. De AID heeft in november, samen met de VWA, extra welzijnscontroles bij het vervoer van dieren uitgevoerd, de zogenaamde ‘vliegende brigades’. Door deze samenwerking kan daadkrachtiger opgetreden worden tegen
overtreders. De organisaties hebben bij deze controles gebruikt gemaakt van
handhavingscommunicatie. Zo werd een flyer gemaakt over de regels rondom
het transport van dieren.
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Ook is het project Welzijn gestart. Met dit project wil de AID meer inzicht krijgen
in de werkwijze van de sector bij het vervoer van dieren. Hierbij krijgt ook de verzorging van zieke en zwakke dieren op het primaire bedrijf, op verzamelplaatsen
en bij slachterijen de nodige aandacht.
Door de invoering van de nieuwe transportverordening ziet de VWA strenger
toe op de naleving van de voorschriften bij vervoer. De AID heeft hierdoor meer
diergeneeskundige verklaringen ontvangen en verwerkt in proces verbalen.
De AID heeft in 2007 diverse paardenmarkten bezocht. De controleurs hebben
ook gecontroleerd op de aanwezigheid van chips en het paardenpaspoort. De
overtredingen op markten lijken af te nemen. De AID heeft ook meegewerkt aan
het kwaliteitshandboek Veemarkten.

Intensieve veehouderij
De AID is midden 2007 gestart met de uitvoering van het project Varkensbesluit.
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Hierin staan regels over de levensomstandigheden van varkens zoals permanent
beschikbaar vers drinkwater, voldoende licht en aanwezigheid van afleidings
materialen. De organisatie heeft hier niet de geplande uren aan besteed. Dit
kwam door het uitbreken van MKZ in Groot-Brittannië en andere prioriteiten.
Wel startte de AID aan het eind van het jaar een proefproject rond het Varkensbesluit in het Land van Cuijk. Door de inzet van het handhavingsinstrument .

Bij compliance
assistance krijgen
de veehouders niet
meteen een boete,
maar krijgen ze de
tijd om hun omissie
te herstellen, daarbij geholpen door
de controleur.

compliance assistance hoopt de AID de naleving op het Varkensbesluit te verhogen. Bij compliance assistance krijgen de veehouders niet meteen een boete,
maar krijgen ze de tijd om hun omissie te herstellen, daarbij geholpen door .
de controleur. Bij het project is handhavingscommunicatie ingezet.
De controleurs hebben iets meer tijd dan gepland besteed aan de controles op
het welzijn van dieren in de rundveehouderij. Deze controles zijn moeilijk in te
plannen omdat ze vaak samen met andere controles worden gedaan. In 2007
heeft de AID wegens andere prioriteiten niet gecontroleerd op naleving van .
het legkippenbesluit.

Gezelschapsdieren
De AID heeft bij gezelschapsdieren de meeste tijd besteed aan de Regeling
Agressieve Dieren. De pitbullsector blijkt steeds agressiever. In 2008 wordt .
deze Regeling geëvalueerd.
De samenwerking met de Landelijke Inspectiedienst van de Dierenbescherming
loopt steeds beter. Zo heeft de AID in de zomer in Zuid-Nederland een aantal
zaken van de LID overgenomen omdat die organisatie er geen tijd voor had.
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Diergezondheid en voedselveiligheid
Groot aantal meldingen diergeneesmiddelen en destructie
Om de veiligheid te waarborgen stelt de overheid normen aan dierlijke en
plantaardige voedingsmiddelen. De AID controleert of de veehouders zich
houden aan deze normen. Samen met de VWA zijn alle verzamelplaatsen van
schapen en geiten bezocht. Veel mensen hebben het gebruik van diergenees
middelen gemeld.

Identificatie & Registratie (I&R)
Een gezamenlijk team van VWA/AID heeft alle verzamelplaatsen en slachterijen
van schapen en geiten in 2007 minimaal een keer bezocht. Het aantal geplande
uren is hiervoor met 6.400 verhoogd. Eigenaren van verzamelplaatsen en brancheorganisaties zijn via een persoonlijke mailing op de hoogte gebracht van de
controles. Desondanks brachten de controles een aantal onrechtmatigheden aan
het licht zoals onvolledige registratie van de reiniging en ontsmetting van voertuigen en onvolledige en onjuiste vervoersdocumenten. Door de dreiging van
MKZ en de aandacht voor dierenwelzijn is het aantal geplande uren niet gehaald.
Eind 2007 zijn vervolgonderzoeken opgestart naar het illegaal voorverzamelen
van schapen en geiten.
De controles op I&R bij runderen vinden voor de helft gezamenlijk plaats met .
de controles op slachtpremies. De EU verplicht Nederland om vijf procent van .
de rundveebedrijven te controleren op I&R. Bij schapen en geiten is dat bij drie .
procent van de dieren en vijf procent van de bedrijven. De AID onderzoekt ook
de meldingen van het I&R-bureau. Vaak blijken veehouders die hun I&R niet op
orde hebben, ook hun dieren te verwaarlozen.
Het aantal I&R-controles bij varkens is bijgesteld van 700 naar 550 in 2007. Dit
komt omdat de controles gelijk worden gedaan met controles op het Varkens
besluit. Dat project heeft vertraging opgelopen.
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Diergeneesmiddelen
De controles op diergeneesmiddelen vinden meestal plaats na een melding. De

De AID moet
meldingen over
diergeneesmiddelen
in melk-, vleesvee
en kippen altijd
in behandeling
nemen.

AID moet meldingen over diergeneesmiddelen in melk-, vleesvee en kippen altijd
in behandeling nemen. Door het grote aantal meldingen hadden de controleurs
nauwelijks tijd voor controles bij de doelgroepen in de diergeneesmiddelen
keten.
De VWA meldde vaker het gebruik van antibiotica in dierlijke producten. Veehouders negeren steeds vaker de wettelijke voorgeschreven wachttermijnen. .
Dit blijkt uit de strafrechtelijke onderzoeken die volgden op die meldingen.
Veel veehouders bleken hun administratie voor het toedienen van diergenees
middelen niet op orde te hebben. Ze hebben een aanzegging gekregen.
De AID heeft veel aandacht besteed aan veeverloskundigen. Deze doelgroep is
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moeilijk te controleren en past soms middelen toe die alleen door een dierenarts
toegediend mogen worden (UDD-middelen).

Vlees en destructie
In 2007 zijn er ongeveer 900 meldingen binnengekomen over destructie en
dierlijke bijproducten. Na overleg met de beleidsdirectie handelt de AID vanaf
midden 2007 de meldingen zo veel mogelijk telefonisch af of verwijst door naar
andere instantie. Alleen als het dierenwelzijn in het geding is controleert de AID
fysiek. De ervaring leert dat er bij meldingen van medehandhavers meestal wel
een fysieke controle nodig is. De AID heeft door het grote aantal meldingen hier
meer uren aan besteed dan begroot.
Er is een kleine 800 meldingen cq. controles uitgevoerd over vlees, vleeskeuringen en de in- en doorvoer van vlees. In 2007 heeft de AID het project slachten
buiten reguliere slachttijden opgezet. Het project is nog niet afgerond, maar tot
nu toe zijn geen ernstige overtredingen geconstateerd.

Samen met het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) heeft de AID het project
Celsius uitgevoerd. Hierbij werd gekeken of vlees op de juiste temperatuur werd
vervoerd. Dit project, dat ondersteund is met folders in onder meer het Arabisch,
liet weinig afwijkingen zien. Het bedrijfsleven onderzoekt het langer bewaren
van kadavers. De AID kan hier mee leven mede omdat de naleving van de wet- en
regelgeving op dit gebied goed is.

Diervoederhygiëne
Het geven van commentaar en advies op de verschillende hygiënecodes heeft
veel tijd gekost. Sommige zijn al bijna geïmplementeerd. De AID heeft circa dertig varkensbedrijven gecontroleerd op bepalingen uit het hygiënepakket en het
Varkensbesluit. De naleving van de hygiëneregels zijn ronduit slecht. Sommige
varkenshouders vinden ze nutteloos en moeilijk uitvoerbaar. Uit controles bij
melkveehouders bleek dat met name kleine melkveehouders de hygiëneregels
soms slecht naleven. Een slechte bedrijfsvoering bleek vaak de oorzaak.
Doordat de AID prioriteit geeft aan de controles op diergeneesmiddelen heeft de
Dienst minder aandacht besteed aan de controle op diervoeders. Veel meldingen
op het gebied van diervoeders handelt de AID samen met de VWA af. Dit betekent minder last voor de gecontroleerde. In november hebben de AID en de VWA
samen het project ‘Gemedicineerde Voeders’ gestart. De VWA onderzoekt de
kwaliteit van de voeders, terwijl de AID het voorschrijfgedrag van de dierenarts
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en de toepassing ervan controleert. Het percentage afwijkingen blijkt bij de eerste indruk groot. Daarbij schrijven veel dierenartsen geen zorgvuldige attesten
uit. Een aantal varkenshouders geeft min of meer continu geneesmiddelen, soms
om de negatieve gevolgen van slechte huisvesting te compenseren.

Groeibevorderaars
De Taskforce Hormonen heeft gewerkt volgens de afspraken uit het jaarplan. .
In 2007 heeft de AID quickscans uitgevoerd bij vleeskuikens, witvleeskalveren
en mestschapen. De Taskforce heeft een momentopname gemaakt van een deel
van de sector en het nalevingsniveau gemeten van het gebruik van stoffen die
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de groeibevordering positief beïnvloeden. Het onderzoek heeft het gebruik
van groeibevorderende middelen bij mestschapen niet aangetoond. Wel kwam
naar voren dat het logboek waarin het gebruik van diergeneesmiddelen wordt
geregistreerd slecht wordt bijgehouden. Het onderzoek had slechts betrekking
op een klein deel van de schapensector.
Bij de QS-vleeskuikens zijn geen verboden stoffen aangetroffen. Wel kwam uit
het onderzoek naar voren dat diergeneesmiddelen zowel curatief als preventief
ingezet worden. Dit beeld komt overigens overeen met het beeld uit de QSvleesvarkens en QS-vleeskalveren. Bij de monsters die genomen zijn in het kader
van de QS-vleeskalveren bleken twee monsters positief voor een verboden stof.
Nader onderzoek leverde geen bewijs voor verder gebruik van verboden stoffen.
Uit het onderzoek naar diergeneesmiddelen kwam naar voren dat er een breed
scala aan diergeneesmiddelen wordt ingezet, zowel curatief als preventief.
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Eind 2007 hebben een keuringsdierenarts van de VWA en een medewerker van
de Taskforce monsters genomen in slachthuizen. De Taskforce heeft een aantal
onderzoeken uitgevoerd naar het gebruik van groeibevorderaars. Deze onderzoeken vonden meestal plaats na een positiefmelding van een laboratorium. De
meldingen hebben niet geleid tot onderzoeken van enige omvang.
Wel is de Taskforce nauw betrokken geweest bij een grootschalig strafrechtelijk
onderzoek in België naar mestrunderen die in Nederland geslacht zijn, maar in
België waren gemest en vermarkt.

Preventieve werkzaamheden
De AID heeft in 2007 circa 16.500 uur besteed aan preventieve werkzaamheden
voor AI (Aviaire Influenza), Bluetongue en MKZ. De controles voor AI, met name
die op naleving van de afschermplicht, vonden in de eerste maanden van het jaar
plaats. Voor wat betreft Bluetongue heeft de AID voor een klein aantal dossiers
een proces verbaal opgemaakt.

In augustus brak er MKZ uit in Groot-Brittannië. De minister van LNV kondigde
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een pakket maatregelen af om de insleep van ziekten te voorkomen. De AID
heeft hiervoor intensief gecontroleerd op onder meer het verzamel- en vervoersverbod voor eenhoevigen en de extra reinigings- en ontsmettingseisen. Verder
heeft de AID een kenniscentrum ingericht voor handhavingsdiensten die te
maken hadden met het import- en vervoersverbod.
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Meststoffen
Derogatiecontroles kosten meer tijd dan gedacht
De geplande uren voor het handhaven van de wet- en regelgeving op het gebied
van mest zijn vrijwel allemaal gebruikt. Wel wijkt de verdeling over de verschillende doelstellingen af. De AID heeft in het voorjaar extra gecontroleerd op het
aanwenden van mest. In het derde kwartaal zijn alleen heterdaadcontroles en
meeneemcontroles uitgevoerd.

Derogatie
De AID kon in 2007 voor het eerst controleren op het gebruik van meststoffen op
het land, de zogenoemde primaire gebruiksnormen. Nederland voldoet aan de
Europese norm dat drie procent van het aantal derogatiebedrijven gecontroleerd
moet worden. Er is meer tijd aan dit onderwerp besteed dan gepland. De controles waren complexer dan verwacht en de AID heeft veel nalevingshulp geboden.

Productieplafond
Het geplande aantal uren voor controles op productieplafonds is ruim over
schreden. Door opstartproblemen konden de controles op gebruiksnormen .
niet aan het begin van het jaar plaatsvinden. Daardoor heeft de AID later extra
controles uitgevoerd. In veel gevallen bleken onvoldoende rechten aanwezig.
Van de 215 controles waren er 141 niet akkoord.
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Weg- en grenscontroles
In het voorjaar heeft de AID extra gecontroleerd bij mesttransporten. In het .
najaar lag de prioriteit bij diertransporten en preventieve maatregelen in het
kader van de MKZ. Wel constateerden de controleurs nog veel overtredingen
met name bij de toepassing van het tracksysteem AGR/GPS en het opstellen van
VDM’s (Vervoersbewijzen Dierlijke Mest). De AID heeft een analyse gemaakt van
de storingsmeldingen in de AGR/GPS-berichten. De organisatie besteedde extra
aandacht aan intermediairs met veel storingsmeldingen. Verder bleek dat de
gehaltes van vaste mest bij export extreem hoog zijn. Er bestaat een vermoeden
van frauduleuze bemonstering.
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Overige controles
De AID heeft een aantal controles uitgevoerd bij bedrijven die co-vergisting toepassen. Sommige bedrijven houden zich niet aan de voorschriften. Zo bestaat het
risico dat afvalstoffen in het milieu terechtkomen. Ook constateerden de controleurs dat de overdracht van silo’s wordt benut om de wettelijke verplichtingen te
omzeilen.
Verder heeft de AID, onder regie van de directie Kennis, een afzonderlijke evaluatie uitgevoerd naar de bedrijfsspecifieke excretie in de melkveehouderij. Met een
rekentool kunnen nu de resultaten van individuele bedrijven onderzocht worden.
Dit kan gunstig uitpakken voor bedrijven, maar vermindert de handhaafbaarheid
van het stelsel.
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Gewasbescherming
Veel heterdaadcontroles
Een duurzame land- en tuinbouw vragen om verantwoord omgaan met gewas
beschermingsmiddelen. De AID heeft veel heterdaadcontroles uitgevoerd.

Akkerbouw, tuinbouw en sierteelt
Binnen de akkerbouw is veel aandacht besteed aan heterdaadcontroles. In het
derde kwartaal heeft de AID gericht gecontroleerd op graszoden. Controleurs
hebben heterdaadcontroles uitgevoerd op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in open teelten. Boeren en tuinders bleken de voorschriften voor het
gebruik van deze middelen langs het oppervlaktewater regelmatig niet goed na
te leven. Dit heeft nadelige gevolgen voor het milieu. Agrariërs gebruiken onder
andere niet de juiste spuitdoppen. Het gebruik van de juiste middelen is uitsluitend via heterdaadcontroles op te sporen. Dit kost veel tijd.
Naast algemene inspecties zijn er specifieke acties uitgevoerd bij de teelt van .
rozen en gerbera’s. Daarbij heeft de AID regelmatig gebruik gemaakt van handhavingscommunicatie, onder meer bij glastuinbouw en de rozenteelt.

Bloembollen en fruitteelt
Bij beide sectoren zijn heterdaadcontroles uitgevoerd op het juiste gebruik van
middelen. Voor de fruitteelt is vanaf 23 mei 2007 het gewijzigde Lozingsbesluit
van kracht. Bij overtredingen hiervan is volgens afspraak slechts waarschuwend
opgetreden.

Openbaar groen
De AID heeft drie projecten uitgevoerd in het openbaar groen: gebruik herbiciden bij bestrijding van onkruid op verhardingen, bestrijding van eikenprocessierups en bestrijding van reuze berenklauw.
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Gedifferentieerde gebruiksvoorschriften
De wettelijke gebruiksvoorschriften van gewasbeschermingsmiddelen worden
steeds meer gedifferentieerd. Dit is verwarrend voor de gebruiker, zorgt voor
risico’s voor het milieu en brengt problemen voor de handhaving met zich mee.
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Natuur
Soortenbescherming staat centraal
De bescherming van soorten staat in het middelpunt van de belangstelling. De
overschrijding van de planning komt grotendeels voor rekening van controles
op dit gebied.

Soortenbescherming (CITES en niet-CITES)
De handel in en het bezit van beschermde dieren en planten of producten die
van beschermde dieren of planten zijn gemaakt, is aan strikte regels gebonden.
Het CITES-verdrag regelt de internationale handel in bedreigde dieren en planten. CITES staat voor: Convention on International Trade in Endangered Species
of Wild Fauna and Flora. In het Nederlands betekent dit: Overeenkomst inzake .
de internationale handel in bedreigde uitheemse dieren en planten.
Politiek en samenleving hechten steeds meer belang aan de bescherming van
soorten. In 2007 organiseerde Nederland de 14e Conference of Parties waaraan
de AID met workshops en een informatiestand een bijdrage leverde. De belangstelling blijkt ook uit het aantal meldingen dat binnenkomt bij de AID-Groendesk,
namelijk 2600. De AID werkt op dit gebied steeds meer samen met medehand
havers, onder meer met de regionale milieuteams van de politie.
De minister heeft 2000 uur extra ter beschikking gesteld. Hiermee kon de AID
een aselecte steekproef bij CITES-doelgroepen uitvoeren. De resultaten van deze
steekproef worden gebruikt bij de ontwikkeling van een meerjarige nalevingsstrategie natuurwetgeving en een interventie strategie CITES. Een voorbeeld
daarvan is de interventiestrategie roofvogels waarin de AID samenwerkt met het
Functioneel Parket. De AID levert vooral expertise. Eind 2007 is er in het kader
van Programmatisch Handhaven Natuur een nalevingsmeting CITES gehouden.
De thema’s waren handel in exoten, reptielenbeurzen, passagiers en cargo en
tropisch hardhout.
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Het lijkt of de geplande uren voor CITES niet zijn gehaald en die voor niet-CITES
fors zijn overschreden. Dat is niet het geval. Bij een aantal niet-CITES onderzoeken is ook sprake van illegale handel in CITES-soorten en omgekeerd

Kennis en begeleiding
Onder meer de Groendesk en de vaktechnische kerngroep Natuur hebben veel
tijd gestoken in de veranderingen bij en de evaluatie van de natuurwetgeving.
Verder kostten het project programmatisch handhaven, de begeleiding van de
boa’s (bijzondere opsporingsambtenaren) en de overdracht van kennis naar .
politie en douane veel uren. Ook werd tijd besteed aan controles op ruimtelijke
ingrepen. Dit betrof vooral controles op ingrepen die een hoog politiek-bestuurlijk risico vertegenwoordigden.
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Visserij
Stroperij en aanlanding vragen meeste aandacht
De AID werkt bij de controles op de Noordzee steeds meer samen met andere
landen. Ook bij het tegengaan van stroperij in de binnenwateren wordt samengewerkt met medehandhavers. Wel zijn er spanningen tussen toezicht vanuit
vertrouwen en de stringente regels vanuit de EU.

Zeevisserij
Onderzoekschip de Tridens heeft meegedaan met de jaarlijkse inspectiemissie .
in het NEAFC-gebied (NEAFC = North East Atlantic Fishery Commission). Deze .
uren waren niet gepland. Controleurs van de AID hebben deelgenomen aan het
Europese Joint Development Program van het visserijcontrole agentschap van .
de Europese Commissie. Deze deelname gold als normale inzet. Er waren meer
missies dan gepland. Dit leidde tot een overschrijding van het aantal uren.

Kust- en binnenvisserij
De AID heeft meer uren besteed aan controles in de kust- en binnenvisserij dan
gepland. Dit komt door het grote aantal meldingen over stroperij in de binnenwateren. Bijna alle uren gingen op aan de bestrijding van visstroperij met speciale
teams in Friesland, het IJsselmeer en de Randmeren. Er bleef daarom weinig tijd
over voor de bestrijding van stroperij buiten deze gebieden en voor reguliere
controles. Door andere prioriteiten te stellen is het aantal uren bestemd voor
controles in de kustvisserij nauwelijks overschreden.

Aanlandingen
Door de geringe bezetting op de havens kon de AID niet altijd de volledige
lossingscontroles doen. Daarbij brengen steeds meer ‘kleine bootjes’ (geregistreerde vaartuigen kleiner dan 10 m) vis aan wal (het aanlanden). De controleurs
hebben daardoor meer tijd nodig voor de invoer van vangstgegevens. Dit moet
gebeuren omdat anders het quotabeheer in gevaar komt. Door het vele admini
stratieve werk komen de andere werkzaamheden, de controles in de havens en
de EU-controlenorm onder druk te staan. De eigenaren van deze ‘ kleine’ bootjes
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hebben eveneens moeite met het correct invullen van de logboeken. De controleurs zorgen voor instructie. Ook dat kost veel tijd. Uit onderzoek blijkt verder
dat schippers die niet over quota beschikken, vissoorten die hier wel onder .
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vallen illegaal proberen te verkopen. In de tweede helft van het jaar heeft de AID
de controles samen met de VWA ter hand genomen. De aanlandingscontroles
zijn ondersteund met handhavingscommunicatie.

Kustwacht
Sinds 1 januari 2007 is de Kustwacht nieuwe stijl van start gegaan. De departe
menten werken hierbij nauw samen. Het doel is een effectieve en efficiënte
uitvoering van een aantal overheidstaken op de Noordzee, zoals de handhaving.
Verder is er in 2007 invulling gegeven aan de 5e desk kustwacht. Deze 5e desk
gaat zich bezighouden met controle motorvermogen, zeevisserijcontrole en aanlandingen zee- en kustvisserij.
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Motorvermogen
De controle door de sector op motorvermogen loopt niet naar behoren. Er vindt
manipulatie plaats met motoren en er worden zegels verbroken. Ook worden er
geen maatregelen genomen om het motorvermogen terug te brengen.

Programmatisch handhaven
Handhaven vanuit vertrouwen, de nieuwe werkwijze van de AID, de gewenste
lagere lastendruk voor de vissers en de eisen van de Europese Commissie zijn
niet met elkaar in overeenstemming. De Europese Commissie vindt dat de aangesloten landen de visserijwetgeving door handhaving en hoge boetes moeten
afdwingen. Ook de strenge nationale wet- en regelgeving en de samenwerking
met andere landen staat handhaven vanuit vertrouwen in de weg. De AID probeert met andere instrumenten toch hetzelfde doel te bereiken.

Subsidies en premieregelingen
Controle en verificatie
Door de hervormingen van het Europese Landbouwbeleid vinden er minder
technisch administratieve bedrijfscontroles plaats. Bij de cross compliance
controles is voor het eerst rekening gehouden met alle randvoorwaarden.

Bedrijfstoeslag regeling (BTR), Subsidieregeling Agrarische
Natuurbeheer (SAN), Cross Compliance en GLP
Landbouwers kunnen in aanmerking komen voor inkomenssteun. Aan deze
bedrijfstoeslagregeling is een extra set voorwaarden toegevoegd: de zogenaamde cross-compliance. Dat betekent dat landbouwers gekort kunnen worden op
hun subsidies als ze de bepalingen van 18 Europese richtlijnen hebben over
treden. Deze voorwaarden zijn de laatste drie jaar gefaseerd ingevoerd.  In 2007
heeft de AID bij de controles op de cross compliance voor het eerst rekening
gehouden met alle randvoorwaarden en moesten de landbouwers ook voldoen
aan de Europese welzijnseisen. De BTR valt onder de zogenaamde eerste pijler
van het gemeenschappelijke (Europese) landbouwbeleid (GLB).

Technische Administratieve Bedrijfscontrole
Door de hervormingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de schaalvergroting in de toeleverende en verwerkende industrie is het aantal controles
afgenomen. Enkele steuntarieven zijn naar nul teruggebracht. Daarnaast heeft de
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AID een deel van de werkzaamheden uit 2007 naar 2008 verschoven. Het geplande aantal uren is met circa 10.000 verlaagd. Toch zijn er meer uren ingezet.
Dit komt deels door de plotselinge opstelling van de particuliere Opslag Varkensvlees. Na besluitvorming hierover heeft de AID binnen in één week het complete
controleapparaat opgezet en medewerkers geïnstrueerd. Er is dekking gevonden
voor de gemaakte uren.
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Dienstonderdeel Opsporing
Onderzoek via internet en strafbare feiten opsporen
In het kader van de nieuwe wet op de Bijzondere Opsporingsdiensten zijn alle opsporingsambtenaren van Dienstonderdeel Opsporing (DO) in november opnieuw
beëdigd tot rijksambtenaar. Deze beëdiging markeerde hun overgang van buitengewoon opsporingsambtenaar naar algemeen opsporingsambtenaar. De trend is
dat de opsporingsonderzoeken steeds zwaarder worden. Een nieuw fenomeen is
internetrecherche.

Opsporingsonderzoeken
Dienstonderdeel Opsporing heeft in totaal achttien (middel)zware opsporingsonderzoeken afgerond. Dat zijn er iets minder dan gepland. De Internetrecherche
heeft veel tijd gekost. Daarbij is er een trend dat DO iets zwaardere zaken oppakt
die meer tijd vragen. Door externe factoren kon DO twee onderzoeken niet in
december 2007 afronden. Vijf onderzoeken hebben niet tot vervolging geleid.
Het project internetrecherche exoten en gezelschapsdieren is in 2007 afgerond.
In totaal zijn er 103 serieuze meldingen binnengekomen waarvan er 87 hebben .
geleid tot actie. Begin 2008 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over dit project.
DO wil ook graag anoniem onderzoek doen op internet naar de handel in groeibevorderaars en diergeneesmiddelen. Deze mogelijkheid wordt nu ontwikkeld.
Vanaf 2007 maakt, als het onderzoek het toelaat, DO een bestuurlijke rapportage
van afgeronde onderzoeken voor de betreffende beleidsdirectie.

Marktverkenningen
DO heeft marktverkenningen afgerond op het gebied van groeibevorderaars,
gewasbeschermingsmiddelen en CITES. De tactische analyse diervoeders wordt
in 2008 afgerond. Dat geldt ook voor de tactische analyse meststoffen. DO heeft
een analyse opgesteld van alle lopende en recent afgerond natuuronderzoeken.
Onderzoek op het terrein van groeibevorderaars, de illegale handel in honden .
en de handel in hardhout lopen nog door in 2008.
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De Organisatie
Flexibiliteit is geboden
De kwaliteit van de bedrijfsvoering wordt getoetst aan de hand van een aantal
ijkpunten. Ook monitort de AID de bedrijfsvoering op basis van een meetplan
doelmatigheid. De belangrijkste daarvan komen in dit hoofdstuk aan de orde.

Politiek-bestuurlijke gevoeligheid
De politiek-bestuurlijke gevoeligheid heeft in 2007 op alle niveaus binnen de .
AID veel aandacht gekregen. Doel is een verder verbetering van de vertaling .
van signalen uit de sector naar beleid. Controleurs, rechercheurs, teamleiders .
en beleidsadviseurs zijn hier extra voor opgeleid. De nieuwe afdeling Beleids
interactie en Strategie geeft een sterke impuls aan een goede beleidsadvisering.

Communicatie
Sinds 2007 zit de handhavingscommunicatie verankert in de handhavings
programma’s. De geplande inzet op de meeste beleidsterreinen is gehaald en
soms zelfs overschreden. De medewerkers hebben de strategische ontwikkeling
van de handhavingscommunicatie verder uitgewerkt. Verder is er een kennisbank
opgericht. De AID blijkt in vergelijking met andere handhavingsorganisaties sterk
in de uitvoering.
Voor de externe communicatie was openheid en transparantie de leidraad. Zo
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bracht de AID voor het eerst in haar bestaan een publiek jaarplan uit en werden
panelgesprekken gevoerd met gecontroleerde ondernemers. De deelnemers
waren erg positief over deze gesprekken. De diverse media hebben aandacht
besteed aan het werk van de AID, vaak op basis van incidenten, maar ook na
aanleiding van controleresultaten. Dierenwelzijn en natuur waren het meest in
het nieuws. Controleurs lieten na hun bezoek een folder achter over het Inspectieloket Land- en Tuinbouw, dat in januari 2007 is geopend.
De interne communicatie stond in de eerste helft van het jaar in het licht van
De Andere AID, in het najaar werd veel aandacht besteed aan de voorgenomen
fusie.
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Het gesprek
De AID hecht veel waarde aan de communicatie met de medewerkers. Binnen de
organisatie worden startgesprekken, perspectiefgesprekken en Functionerings-
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& Ontwikkelgesprekken gevoerd. Uit registratie blijkt dat in 2007 met 66 procent
van de medewerkers een gesprek is gevoerd, maar nog niet alle gesprekken zijn
geregistreerd. Het doel was 95 procent. Het management is verder begeleid in
competentiemanagement. Competentiemanagement vormt in de toekomst een
onderdeel van het nieuwe functiegebouw.
De regelgeving op het gebied van integriteit is geëvalueerd. Op basis hiervan
heeft de AID acties geformuleerd en uitgevoerd. In het vierde kwartaal zijn alle
medewerkers op de hoogte gesteld van deze regels. Enkele incidenten waaronder verstrekken van bedrijfinformatie aan derden en de diefstal van enkele
laptops hebben geleid tot het project integriteit. Gelukkig waren de laptops
beveiligd en was er geen risico dat de informatie op verkeerde plaatsen terecht .
is gekomen.

Gezondheidsbeleid
Om op een verantwoorde wijze om te gaan met het gezondheidsbeleid vindt
elk kwartaal in ieder dienstonderdeel een Sociaal Medisch Overleg plaats. Het
ministerie van LNV heeft voor het middenkader een opleidingstraject ontwikkeld
waarin ook het gezondheidsbeleid aan de orde komt. Een aantal AID’ers heeft
dit traject gevolgd. Het verzuimpercentage is met 4,97 procent hoger dan in 2006
(4,01). Hiermee wordt de norm van 4,33 overschreden. De AID kent een aantal
niet- werkgerelateerde langdurige zieken. Deze stuwen het verzuimpercentage
op.
Jaarlijks bekijken arbodeskundigen de organisatie op knelpunten. Dit onderzoek
mondde uit in een plan van aanpak, dat is uitgevoerd. Om verzuim tegen te gaan
zijn diverse ergonomische aanpassingen doorgevoerd. Ook dit jaar hebben weer
medewerkers een beroep gedaan op het bedrijfsopvangteam  voor de verwerking van schokkende ervaringen.

Formatie
Het management wil graag op ieder moment een goed inzicht hebben in de
personele bezetting. De AID heeft in 2007 het proces op basis waarvan deze gegevens worden samengesteld, opnieuw beschreven. De uitdaging bestaat uit het
continu op elkaar afstemmen van vraag en aanbod. Daarbij spelen kwaliteit .
en flexibiliteit van medewerkers een belangrijke rol. Controleurs moeten tegenwoordig op meer terreinen inzetbaar zijn. Dit bleek eens te meer door de snelle
afbouw van de TAB-werkzaamheden. Een groot deel van de TAB-medewerkers is
inmiddels in een ander vakgebied aan de slag gegaan. De AID streeft naar continuïteit in en duidelijkheid over de omvang en samenstelling van het meerjarig
werkpakket. Door het specialistische werk kan de organisatie moeilijk tijdelijk
mensen inzetten. Daarbij duurt het gemiddeld twee jaar om een controleur .
op te leiden. Dit komt omdat het merendeel van de medewerkers een BOAbevoegdheid (Bijzondere Opsporingsambtenaar) heeft. Om deze bevoegdheid
te houden hebben de medewerkers zeer regelmatig her- en bijscholing nodig.
Het opleidingscentrum heeft daarnaast diverse opleidingen verzorgd die bijdragen aan een verder professionalisering van de medewerkers. Verder zijn
er samenwerkingsovereenkomsten gesloten met andere inspectiediensten en
opleidingsinstituten. Om aan de vraag naar kwalitatief hoogwaardig handhaven
te voldoen, heeft de AID sinds 2005 aspirant controleurs met een Hbo-opleiding
aangetrokken.
In het vierde kwartaal is het actieplan mobiliteit en flexibiliteit gestart. Met dit
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plan wil de AID de opgedragen vermindering van personeel zo goed mogelijk
begeleiden. Verder is er gestart met het Mobililiteitsbureau Kerkrade en heeft er
belangstellingsregistratie voor mobiliteit en flexibiliteit plaatsgevonden.
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Doelmatigheid
De kwaliteit van de bedrijfsvoering monitort de AID voortdurend aan de hand
van een meetplan doelmatigheid. Hierin staan prestatie-indicatoren waarmee de
doelmatigheid in de tijd wordt gevolgd. De AID’ers hebben gemiddeld nagenoeg
gelijk gewerkt aan de norm.

Doelmatigheidgegevens
Resultaten doelmatigheid:
Prestatie-indicator
Percentage gegronde klachten .
op aantal gecontroleerden
Goedgekeurde accountantsverklaring
Gemiddelde kostprijs per uur
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Norm 2007

Meetwaarde 2007

2 per 10.000

0,4 per 10.000

Ja

Ja

E 79,00

E 78,03

Percentage gerealiseerde verkoopbare uren

100%

98%

Ziekteverzuimpercentage

4,3%

4,97%

Treffers bij (selecte) controles

15%

22,8%

Tijdige verificaties TAB

80%

80%

Gegronde klachten versus aantal contacten met gecontroleerden
Van de in 2007 afgehandelde klachten zijn er 2 (gedeeltelijk) gegrond verklaard.
Het aantal geregistreerde contacten met gecontroleerden bedroeg in diezelfde
periode 45.880.  
Goedkeurende accountantsverklaring
De AID heeft op 15 maart 2007 van de Auditdienst een goedkeurende accountants
verklaring over het jaar 2006 ontvangen. Medio maart 2008 is een goedkeurende
verklaring voor de jaarrekening over het boekjaar 2007 ontvangen.

Gemiddelde kostprijs per uur
Op basis van voorcalculatie zijn de tarieven voor 2007 vastgesteld. Ten behoeve
van de nacalculatie over 2007 zijn de gerealiseerde kosten door middel van het
kostprijsmodel toegerekend aan de producten en afgezet tegen het aantal .
verkoopbare uren. De gemiddelde kostprijs is binnen het vastgestelde tarief .
gebleven. De oorzaak ligt met name in enkele incidentele meevallers.
Aantal gerealiseerde verkoopbare uren als percentage van het totale aanbod
aan productieve tijd
De waarde van deze indicator geeft aan in hoeverre de formatieve productieve
uren zijn gerealiseerd. Ten behoeve van de meting van deze indicator worden
echter uitsluitend de verkoopbare  productieve uren meegenomen; de gerealiseerde directe uren die daadwerkelijk tot omzet voor de AID hebben geleid. De
normering wordt mede bepaald aan de hand van de voor 2007 vastgestelde arbeidsfilm. Het totaal aantal  over 2007 op basis van de directe formatie te leveren
verkoopbare productieve uren bedraagt 835.100 uur (op basis van een directe
formatie van 596,5 fte en een gemiddelde productiviteit van 1.400 uur/directe
mdw.). Feitelijk zijn 818.589 verkoopbare uren gerealiseerd. Hiermee komt de
meetwaarde van de indicator uit op 98%.
Indien de productiviteitstaakstelling wordt gebaseerd op de gemiddelde directe
bezetting over de periode januari-december bedraagt deze 810.880 uur. In dat
geval komt de meetwaarde uit op 101%. Ondanks het hogere ziekteverzuim en
de extra inzet van directe medewerkers in het veranderprogramma ‘Andere AID’
is de productiviteitsnorm gerealiseerd.
De AID besteedt continu veel aandacht aan de sturing op dit punt. De ontwikkeling van deze indicator wordt dan ook nauwlettend gevolgd.
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Ziekteverzuimpercentage
Het gerealiseerde verzuimpercentage over 2007 bedraagt 4,97% en overschrijdt
daarmee de norm. Bij de ijkpunten bedrijfsvoering is een toelichting opgenomen. Het hogere verzuimpercentage is vrijwel uitsluitend het gevolg van een
relatief groot aantal, niet werkgerelateerde, langdurig zieken in 2007. De AID
besteedt op alle niveaus in de organisatie veel aandacht aan verzuimbegeleiding
en -beperking.
Percentage treffers bij selecte controles
Het maandelijks gemiddelde over de rapportageperiode bedraagt 22,8% en ligt
daarmee hoger dan de norm en is nagenoeg gelijk aan de jaarrealisatie 2006. .
In een aantal vakgebieden worden veel meldingen ontvangen, onder andere
door de nauwere samenwerking met handhavingspartners zoals de VWA. Dit
heeft een positief effect op het aantal treffers bij controles. Daarnaast zijn de
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bevindingen in 2007 nog beter vastgelegd dan in voorgaande jaren.
Tijdigheid uitgevoerde verificaties
De normering is als onderdeel van de begrotingsvoorbereiding 2007 met ingang
van dit jaar bijgesteld van 70% naar 80%. De feitelijk teruggemeten realisatie
over 2007 bedraagt 75%. De definitie voor de berekening van tijdigheid is met
ingang van 2007 echter verder aangescherpt, nu ook de bedrijfsbezoekdeadline
en de datum bedrijfsbezoek in de berekening worden meegenomen. Het meetsysteem was hier nog niet helemaal op ingericht, waardoor in de actuele meting
enige vertekening ontstaat. Om dit probleem op te lossen worden de verificatieprogramma’s aangepast. Het werkelijke percentage bedraagt circa 80%.  
Hiermee wordt de norm gehaald.

Financieel resultaat 2007
De AID heeft over 2007 een positief exploitatieresultaat behaald van € 1,4 miljoen.

Financieel beleid
Het financieel meerjarenbeleid van de AID vloeit grotendeels voort uit de meer
jarige doelstellingen. Deze bepalen welke en hoeveel middelen de AID nodig
heeft om ze te kunnen verwezenlijken. Daarnaast gaat het financieel beleid
uit van een zo efficiënt mogelijke bedrijfsvoering. Alle managers sturen op
maximaal resultaat tegen minimale kosten. De AID kent daarvoor het resultaat
gerichte besturingsmodel en het management control systeem. De eigenaar .
van de AID (de Secretaris-Generaal van het ministerie van LNV) stelt vooraf de
tarieven vast die de AID voor haar producten in rekening brengt. In deze tarieven
zijn toekomstige ontwikkelingen begrepen. Verder geven ze invulling aan Rijksbreed of departementaal opgelegde efficiencytaakstellingen. De AID gaat voortdurend na welke opbrengsten er zijn en welke kosten de organisatie maakt. Deze
controle maakt integraal onderdeel uit van het management control systeem.
Belangrijke doelstellingen van het financiële beleid zijn transparantie en financiële sturing. De financiële verantwoording richt zich in eerste instantie op de
eigenaar en de opdrachtgevers van de AID. De Dienst maakt na afloop van ieder
trimester een uitgebreide perioderekening en bijbehorende analyse op. Het .
ministerie van LNV integreert deze informatie in de financiële verslaggeving .
van het hele departement.
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Productie
Totaal aan producten
Productgroep

Jaarplan uren

Realisatie uren 2007

Resultaat

Beleidsadvisering

15.942

16.033

101%

3.290

3.830

116%

Opsporing

105.603

103.055

98%

Verificatie

81.796

89.014

109%

Controle

630.007

614.154

97%

Totaal

836.638

826.086

99%

Realisatie uren 2007

Resultaat

27.012

27.529

102%

4.900

3.395

69%

Rundveehouderij

700

841

120%

Pluimveehouderij

1.400

204

15%

Handhavingscommunicatie

Dierenwelzijn
Handhavingsdoelstelling
Dierenverwaarlozing
Varkenshouderij

Pelsdierhouderij

Jaarplan uren

150

70

47%

Vervoer van dieren

15.350

17.584

115%

Gezelschapsdieren

6.250

4.390

70%

Intensivering dierenwelzijn

9.050

3.062

34%

Doden geitenbokjes

350

294

84%

IATA-normen

300

354

1185

Dierentuinenbesluit

400

748

1875

2.100

1.922

92%

67.962

60.393

89%

Vaktechnische kerngroep
Totaal

53

Diergezondheid en voedselveiligheid
Tabel diergezondheid
Handhavingsdoelstelling

Jaarplan uren

Identificatie & Registratie runderen

35.900

Identificatie & Registratie schapen en geiten
Identificatie & Registratie  varkens
Paardenhouderij
Vervoer van dieren
Vaktechnische kerngroep
Totaal

Realisatie uren 2007

Resultaat

34.918

97%

13.500

13.947

103%

550

531

97%

700

707

101%

12.000

9.824

82%

1.890

1.643

87%

64.540

61.570

95%

Realisatie uren 2007

Resultaat

Tabel voedselveiligheid
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Handhavingsdoelstelling

Jaarplan uren

Vleeskeuring en hygiëne mbt vlees

9.964

10.144

102%

Destructie en dierlijke bijproducten

10.372

10.894

105%

Diergeneesmiddelen

10.500

11.143

106%

Groeibevorderaars

18.140

18.348

101%

Diervoeders

14.000

12.153

87%

Traceerbaarheid en hygiëne

3.000

2.836

95%

Controle op classificatie CBS

3.500

3.480

99%

800

848

106%

Handelsnormen pluimveevlees - watergehalte
Vaktechnische kerngroep
Totaal

1735

1861

107%

72.011

71.707

100%

Realisatie uren 2007

Resultaat

Preventieve werkzaamheden
Preventieve werkzaamheden

Jaarplan uren

Preventieve werkzaamheden AI 	

2.501

2.524

101%

Blue Tongue 	

5.361

5.261

98%

MKZ 	

8.595

8.756

102%

Totaal

16.457

16.541

101%

Meststoffen
Handhavingsdoelstelling
BGM/BOOM

Jaarplan uren

Realisatie uren 2007

Resultaat

7.169

7.618

106%

33.750

40.181

119%

2.800

3.913

140%

41.588

30.173

73%

Productieplafonds

9.374

10.559

113%

Vaktechnische kerngroep

3.445

2.022

59%

Voorbereidingsunit

6.200

8.600

139%

20.000

18.161

91%

124.326

121.227

98%

Gebruiksnormen en derogatie
Gezamenlijke unit A&S
Intermediaire onderneming

Weg- en grenscontroles
Totaal

Gewasbescherming
Handhavingsdoelstelling

Realisatie uren 2007

Resultaat

Akkerbouw

7.055

8.043

114%

ATS

5.450

4.254

78%

Bloembollen

2090

2.318

111%

Boomteelt

2.206

2.334

106%

100

103

103%

Fruitteelt

4.563

5.366

118%

Groenten onder glas

1.453

1.420

98%

Detailhandel

Jaarplan uren

Groothandel

7.400

9.606

130%

Implementatie nieuwe bestrijdingsmiddelenwet

5.000

3.862

77%

Inrichting WVU

8.000

8.516

106%

Loonwerkers

2.000

2.086

104%

Openbaar groen

1.200

1.112

93%

500

452

90%

8183

8.987

110%

450

402

89%

Veehouderij

2.200

2.225

101%

Vollegrondsgroenteteelt

2.600

2.293

88%

60.450

63.379

105%

Particuliere gebruikers
Sierteelt onder glas
Toelatinghouders

Totaal
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Natuur
Handhavingsdoelstelling

Jaarplan uren

Realisatie uren 2007

Resultaat

AID-Groendesk

3.500

3.328

95%

Begeleiding BOA’s

4.900

4.573

93%

14.320

12.693

89%

Handhavingsmakelaarschap

1.200

985

82%

Niet CITES

4.900

9.177

187%

Vaktechnische kerngroep

2.300

3.210

140%

31.120

33.966

109%

Realisatie uren 2007

Resultaat

3.788

3.885

103%

24.098

24.568

102%

7.000

7.824

112%

Centraal meldpunt stroperij

700

215

31%

Handhavingsdesk kustwachtcentrum

280

307

110%

CITES

Totaal

Visserij
Handhavingsdoelstelling
Aanlanden diepvriestrawlers
Aanlanden zee- en kustvisserij
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Binnenvisserij

Internationale samenwerking
Kustvisserij
Liaison kustwacht
Motorvermogen
Vaktechnische kerngroep

Jaarplan uren

560

640

114%

1.485

1.544

104%

700

670

96%

1.460

1.831

125%

2.100

1.919

91%

14.495

14.178

98%

3.604

3.870

107%

Zeevisserij

17.332

18.200

105%

Totaal

77.602

79.651

103%

Vangstregistratie
Vervoers- en handelstraject

Subsidies en premieregelingen

Cross Compliance en Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
Handhavingsdoelstelling

Realisatie uren 2007

Resultaat

9.800

7.802

80%

Controle uitvoering  2007

24.000

17.735

74%

Totaal

33.800

25.537

76%

Realisatie uren 2007

Resultaat

927

925

100%

39.015

31.115

80%

Controle Coördinatie Autoriteit 2007

Jaarplan uren

Regelingen
Veehouderij
Handhavingsdoelstelling
Slachtpremieregeling slachthuizen
Slachtpremieregeling   	

Jaarplan uren

Vaktechnische kerngroep 	

2.800

3.116

111%

Slachtpremieregeling PVE

2.002

1.106

55%

254

370

146%

44.998

36.632

81%

Realisatie uren 2007

Resultaat

23.722

122%

Realisatie uren 2007

Resultaat

138

90%

Regeling beëindiging veehouderijtakken
Totaal

Bedrijfstoeslagregeling
Handhavingsdoelstelling
Bedrijfstoeslagregeling

Jaarplan uren
19.481

Visserij
Handhavingsdoelstelling
Uit de markt genomen vis

Jaarplan uren
154
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Natuurbescherming
Handhavingsdoelstelling

Jaarplan uren

Realisatie uren 2007

Resultaat

Aanleg Snelgroeiend Bos (ASB)

42

14

33%

Agrarisch Natuurbeheer (SAN)

15.400

19.108

124%

Bos- en Landschapsbouw 1991 (BLB)

400

200

50%

Effectgerichte Maatregelen (EGM)

560

213

38%

144

156

108%

16.546

19.691

119%

Realisatie uren 2007

Resultaat

36.820

36.726

100%

1.728

1.877

109%

Stimulering Bosuitbreiding Landbouwgronden (SBL)
Totaal

Technische Administratieve Bedrijfscontrole
Handhavingsdoelstelling
Algemeen
Dienst Regelingen Noord/West Zuid/west
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Jaarplan uren

Dienst regelingen Zuid-oost

13.689

17.076

125%

Hoofd Productschap Akkerbouw

18.330

20.574

112%

7.785

9.133

117%

176

285

162%

Productschap zuivel
Productschap tuinbouw
Productschap vee, vlees en eieren
Totaal

3.268

3.343

102%

81.796

89.014

109%

Realisatie uren 2007

Resultaat

99.424

97%

3.403

3.632

107%

105.603

103.055

98%

Dienstonderdeel Opsporing
Handhavingsdoelstelling
(Middel-)zware opsporingsonderzoeken .
en marktverkenningen
Internetrecherche
Totaal

Jaarplan uren
102.200

Opsporingsonderzoeken
Beleidsterrein
Realisatie uren
		

Aantal afgeronde

Aantal lopende

onderzoeken

onderzoeken
1

Natuurbescherming

21.174

5

Meststoffen

10.109

1

2.734

2

1

Bestrijdingsmiddelen

5.730

3

1

Akkerbouw/Tuinbouw/Sierteelt

1.025		

Visserij

Vlees en destructie

19.299

2

1

Diergeneesmiddelen en diervoeders

25.609

4

2

Veehouderij (overig)

2.981		

Technisch Administratieve Bedrijfscontrole

1.726

Veehouderij (steunregelingen)

1

1

699		

Samenwerking met BOD-en/ polite

8.338		

Internetrecherche

3.632		

Totaal

103.056

18

7
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Aantal bezochte bedrijven in 2007
Vakgebied

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

Diversen	 	 	 	 	 	 	
Diergeneesmiddelen
Diervoeders

120

75

162

57

74

52

jul
3
81

aug

sep

okt

3	 	 	
49

44

nov

dec Totaal

1	 	

69

89

63

7
935

30

43

60

68

56

56

139

54

51

64

111

158

890

322

445

633

406

343

287

316

316

400

348

317

352

4.485

56

94

49

54

55

60

56

48

93

76

154

64

859

Plant

203

221

509

555

605

506

280

408

274

322

407

556

4.846

Vee

696 1.297 1.399

628

536

555

531 1.098

609

653

637

496

9.135

Vis

360

315

416

326

348

414

433

469

301

535

647

268

4.832

77

144

175

224

122

163

120

77

134

143

98

82

1.559

Mest
Natuurbeheer

Vlees en destructie
Totaal

1.864 2.634 3.403 2.318 2.139 2.093 1.959 2.522 1.906 2.210 2.461 2.039 27.548
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