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1. Jaarverslag 2008
In het jaarverslag 2008 legt de AID graag verantwoording af over de ontwikkelingen en resultaten in 2008.
In dit verslag vindt u allereerst ons profiel en onze missie. Vervolgens zijn de belangrijkste ontwikkelingen
in 2008 weergegeven. 2008 Was een hectisch jaar voor de AID waarin voorbereidingen zijn getroffen voor de
fusie van de AID, de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) en de Plantenziektenkundige Dienst (PD). Ook de
personeelsreductie die de AID moet realiseren in het kader van de rijksbezuinigingen, vergde veel aandacht van
de organisatie. De professionalisering en de uitvoering van het primaire proces gingen daarnaast gestaag door.

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 AID 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 mogelijke 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 zijn de ambtenaren van de AID bevoegd
om toezicht te houden en op te sporen. Deze bevoegdheden worden in onderlinge samenhang ingezet. Op-

Veilig voedsel, alle
dieren een prima leven,
een schoon milieu en
een prachtige natuur.

sporing 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 de AID is afgeleid van die van LNV. Hij is gebaseerd op de specifieke rol van de AID
binnen het werkveld van LNV. De missie luidt:
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‘De AID is dé effectgerichte en efficiënt georganiseerde handhaver op het
terrein van de primaire sector (boeren, vissers, agribusiness) en natuur’.
Ontwikkelingen
Twee ontwikkelingen hebben naast de zorg voor de reguliere werkzaamheden een grote stempel gedrukt op
de AID in 2008. Allereerst is dat de voorgenomen fusie van AID, Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) en de
Plantenziektenkundige Dienst (PD) waartoe het kabinet in 2007 heeft besloten. In 2011 moet deze nieuwe
organisatie er staan. Ook is in 2008 gewerkt aan doelstelling van de Rijksoverheid om te bezuinigen op personeel en middelen. De AID zag zich voor de uitdaging geplaatst om deze ingrijpende gebeurtenissen voor
te bereiden in combinatie met de verdere professionalisering van het primaire proces. Zo is de organisatie
nog bezig met een cultuuromslag naar ‘ toezicht vanuit vertrouwen’. Het voorkomen van overtredingen
staat voorop, niet het bestraffen ervan. Ook ‘programmatisch handhaven’ krijgt steeds meer zijn beslag in
de organisatie. Aan het verminderen van de toezichtslast voor de bedrijven wordt inmiddels samengewerkt
met andere inspecties en lagere overheden.

‘De AID is dé effect
gerichte en efficiënt
georganiseerde
handhaver op het
terrein van de primaire
sector en natuur’.

Fusie
In 2008 zijn de drie organisaties, AID, VWA en PD, intensiever gaan voorsorteren op de nieuwe gefuseerde
situatie. De beslissing om te gaan fuseren werd in 2007 genomen. 2008 was vooral het jaar van het denken
en opstellen van kaders. Het concept Voorgenomen Kaderbesluit werd uitgebracht en betrokken organisaties
kregen het verzoek om hierop te reageren. Dit resulteerde in een Voorgenomen Kaderbesluit. Naar verwachting
wordt dit in 2009 vastgesteld. Tot die tijd kunnen er nog geen formele organisatieveranderingen plaatsvinden.
In het voorgenomen Kaderbesluit zijn voorstellen geformuleerd over de nieuwe organisatiestructuur,
de huisvesting en de naam van de nieuwe organisatie: Voedsel- en Waren Autoriteit. Waar mogelijk zijn
voorbereidingen getroffen voor het integreren van de organisaties.
De dagelijkse leiding over de uitvoering van de fusie ligt bij de Raad van Directeuren (RvD). Deze bestaat uit
de Inspecteur Generaal (verandermanager), de directeuren en plaatsvervangend Inspecteur Generaal van
de drie diensten. De RvD wordt op gezette tijden geadviseerd door een begeleidingscommissie waarin
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naast vertegenwoordigers van de drie diensten ook vertegenwoordigers van VWS en LNV zitten. Periodiek
wordt met belangrijke stakeholders afgestemd in een maatschappelijk klankbord. Voor het vormgeven
en coördineren van het veranderproces laten de verandermanager en de RvD zich ondersteunen door een
Programmabureau Fusie dat zorg draagt voor de verbinding van de vernieuwingsinitiatieven door middel
van een aantal programma’s. Ook werkt het Programmabureau aan de voorbereiding van de Tijdelijke
Werkorganisaties, waarin - na de vaststelling van het Kaderbesluit - het vernieuwend werken vorm gaat
krijgen en er toegewerkt wordt naar de nieuwe organisatie.
2008 stond vooral in het teken van nadere kennismaking en ontmoeting. Afdelingen organiseerden
bijeenkomsten om kennis te maken met elkaar’s werkvelden en aanknopingspunten te benoemen. Vooral
de ondersteunende afdelingen hebben hierin een grote slag gemaakt. Na vaststelling van het Kaderbesluit
zullen immers al snel de eerste Tijdelijke Werk Organisaties (TWO) van start gaan. Het is belangrijk dat
deze TWO’s goed ondersteund en gefaciliteerd worden.
4

Bezuinigingen
De bezuinigingen bij de rijksoverheid hebben gevolgen voor de formatie van de AID in de komende jaren.
Het opdrachtenpakket daalt waardoor, volgens het huidige scenario, de formatie in 2011 nog 572 fte
bedraagt. In 2008 had de AID werk voor 800 fte. De krimp wordt vooral via vrijwillige mobiliteit gerealiseerd
door zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheden die het Sociaal Flankerend Beleid
biedt. Daarnaast biedt de fusie mogelijkheden om - door het bredere werkaanbod – medewerkers van de
AID een andere werkplek te geven.

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. In 2008 is programmatisch
handhaven verder ontwikkeld om te komen tot een integrale afweging en beoordeling van risico’s. Hiermee
kunnen LNV en AID onderbouwen waarom ze de beschikbare handhavingcapaciteit op een bepaalde
manier inzetten op de verschillende beleidsterreinen. De meerjarige handhavingsprogramma’s geven aan
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hoe de AID en andere betrokken toezichthouders met een palet van handhavingproducten, namelijk
communicatie, inspectie en opsporing, het gewenste nalevingsniveau over een aantal jaren kan bereiken.
Het eerste meerjarig handhavingsprogramma was dat van meststoffen in 2005. Dit programma is nu toe
aan een vervolg waaraan in 2009 wordt gewerkt. In 2007 is het handhavingsprogramma voor de Wet
gewasbeschermingsmiddelen en biociden met succes ingevoerd. In 2008 is aan de meerjarige handhavings
programma’s vis, regeling preventie en diervoeders gewerkt. Deze worden in 2009 afgerond. Ook is in
2008 het meerjarig programma Natuur afgerond in de vorm van een convenant met alle medehandhavers
en een interventiestrategie CITES. In 2009 wordt gestart met de meerjarig handhavingsprogramma’s
dierenwelzijn en mest.

Vertrouwen, minder toezichtlast en dialoog
De Inspectieraad, het samenwerkingsverband van de Rijksinspecties, streeft naar het verminderen van
toezichtslast voor de gecontroleerde bedrijven. Deze vermindering wordt op twee manieren tot stand
gebracht. Allereerst door 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. Dit principe is uitgangspunt bij de vorming van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit.

De AID voert gezamen
lijke controles uit met
gemeenten, waterschap
pen en gemeentelijke
diensten.

Om de toezichtslast voor bedrijven te verminderen werkt de AID al enige tijd samen met VWA, Arbeids
inspectie, PD, Dienst Landelijk Gebied en decentrale overheden. Er is niet alleen een gezamenlijk
Inspectieloket waar ondernemers terecht kunnen, maar ook combineren de genoemde inspecties en
overheden de bezoeken die zij afleggen bij bedrijven in de primaire sector. Een voorbeeld daarvan is de
gezamenlijke controles in de glastuinbouw van de AID, Arbeidsinspecties en PD. De inspecties verzamelen
hier in één bezoek de benodigde informatie. Omdat de toezichtslast in de primaire sector ook wordt
veroorzaakt door lagere overheden voert de AID sinds 2008 ook gezamenlijke controles uit met gemeenten,
waterschappen en gemeentelijke (milieu)diensten.
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Dialoog met de doelgroep
Professionalisering van het primaire proces houdt ook in dat de AID zich richt op haar doelgroepen en dat
de ondernemer centraal staat. De dienst onderzoekt de nalevingsbeelden. 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 brancheorganisaties.
Het contact met de ondernemer tijdens 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. Een andere manier
waarop de vinger aan de pols wordt gehouden, is via AID-panels. Deze panels komen regelmatig bij
elkaar. Ondernemers die gecontroleerd zijn bespreken dan samen met de AID belangrijke ontwikkelingen
en ervaringen. 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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2. Resultaten 2008
In 2008 heeft de AID veel
aandacht besteed aan
dierenverwaarlozing.

De werkzaamheden van de AID omvatten de volgende vakgebieden: dierenwelzijn, 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 de instrumenten 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 wat de organisatie per vakgebied uitvoert, waar de instrumenten worden ingezet, en hoeveel menskracht, uren en middelen hiervoor nodig zijn. De gemaakte
uren kunnen door onvoorziene omstandigheden afwijken van de geplande uren.
In 2008 is 98 procent van de geplande uren ook daadwerkelijk gerealiseerd. De realisatie per vakgebied
staat weergegeven in de tabellen vanaf pagina 26 ‘ Productie 2008’.

Dierenwelzijn
Dierenwelzijn blijft hoog op de maatschappelijke agenda staan. In 2008 heeft de AID vooral veel aandacht
aan dierenverwaarlozing besteed. Zo heeft het opvolgen van de vele meldingen veel tijd gekost.
Ook heeft de AID intensief gecontroleerd op welzijnsvriendelijke wijze transporteren van dieren.
Dierverwaarlozing
Het aantal meldingen van mogelijke dierverwaarlozing dat in 2008 bij de AID binnenkwam, is gestegen. Om
die reden is er, naast een verhoging van het aantal beschikbare uren, ook gewerkt aan een efficiëntere werkwijze voor de afhandeling van meldingen. Bovendien heeft de AID in 2008 een nieuw meldingensysteem in
gebruik genomen waardoor gegevens beter opvraagbaar zijn en er betere analyses gemaakt kunnen worden.
Verder zet de AID, naast strafrechtelijke handhaving, in toenemende mate in op bestuursrechtelijke handhaving.
Hierdoor is het mogelijk om op bedrijven gericht maatregelen te nemen ter verbetering van het dierenwelzijn.
Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan directe maatregelen die leiden tot verbetering in de huisvesting
of verzorging van de dieren.
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De AID komt tijdens controles soms in aanraking met bedrijven waar verwaarlozing van landbouwhuisdieren
een structureel karakter heeft gekregen. De structurele verwaarlozing van dieren is hier vaak mede het gevolg
van psychosociale oorzaken. Een deel van deze bedrijven heeft waarschijnlijk baat bij een intensief begeleidingstraject om structurele dierverwaarlozing om te zetten in structurele oplossingen voor mens en dier. Om deze
veehouders een toekomst te bieden, zijn het ministerie van LNV, de AID, LTO Nederland en de Gezondheidsdienst
voor Dieren in de zomer van 2008 gestart met het pilotproject ‘Toekomst’. Via dit project krijgen circa 20 bedrijven
intensieve begeleiding om de negatieve spiraal waarin de ondernemers zijn beland te doorbreken.
Vervoer
In 2008 is er wederom veel aandacht vanuit de politiek voor het op welzijnsvriendelijke wijze vervoeren
van dieren. Dit heeft geleid tot een verdubbeling van de inzet van de combiteams of ‘vliegende brigades’.
Deze combiteams bestaan uit een opsporingsambtenaar van de AID en een dierenarts van de VWA. De
teams voeren risicogebaseerde controles uit naar het dierenwelzijn tijdens transport, op slachthuizen en
verzamelcentra. In 2008 hebben deze brigades ruim 2500 controles verricht. Doordat er vaker en meer
risicogebaseerd is gecontroleerd, is het aantal strafrechtelijke maatregelen toegenomen. Ten opzichte van
het jaar 2007 is het aantal schriftelijke waarschuwingen bij diertransporten ruim verdubbeld en zijn er
meer processen verbaal opgemaakt. De geconstateerde tekortkomingen hadden met name betrekking op
het vervoer van dieren die daar niet geschikt voor zijn, overbelading en een onvolledig of onjuist vervoersdocument.
De VWA en AID hebben bij de controles gebruik gemaakt van handhavingscommunicatie. Er is een flyer
opgesteld over de eisen over transport van dieren. Daarnaast zijn er journalisten mee geweest op controles
met de combiteams en zijn hierover artikelen verschenen in de vakbladen.
In 2008 is de regeling preventie herzien. Daarom heeft de AID in 2008 minder inzet dan gepland gepleegd
op controles op deze regeling. Per 1 januari 2009 is de herziene regeling preventie van kracht. In 2009 zal
de AID volgens een interventiestrategie handhaven op de herziene regeling.

8

1. Jaarverslag 2008

2. Resultaten 2008

3. De organisatie

4. Productie

Home

< >

aid jaarverslag 2008

Intensieve veehouderij
Het project Varkensbesluit dat in 2007 van start is gegaan, is in 2008 vervolgd. In dit project zijn de leef
omstandigheden van varkens gecontroleerd waarbij de AID toeziet op onder meer beschikbaarheid van vers
drinkwater, voldoende licht en de aanwezigheid van afleidingsmaterialen. Verder is in 2008 het proefproject rond
het Varkensbesluit in het Land van Cuijk afgerond. In dit proefproject konden de varkenshouders, in de vorm van
voorlichting en advies, hulp krijgen bij het voldoen aan de normen van het Varkensbesluit.
De controles op het welzijn van dieren in de rundveehouderij zijn in 2008 opnieuw gekoppeld aan andere
controles zoals controles op de Europese verplichtingen voor Identificatie en Registratie (I&R). Op deze
manier wordt het jaarlijks aantal bedrijfsbezoeken zo minimaal mogelijk gehouden. Het zwaartepunt bij
de controles op het welzijn van dieren in de rundveehouderij ligt bij het project Kalverenbesluit. Aan deze
controles is iets meer tijd besteed dan gepland.
In 2008 is ook gecontroleerd op het Legkippenbesluit. In de tweede helft van het jaar is gestart met een
Toezicht op Controle arrangement, waarbij de sector zelf controles uitvoert op de naleving van het
Legkippenbesluit. De AID blijft hierbij in het kader van haar rol als toezichthouder jaarlijks nog wel een
bepaalde hoeveelheid controles uitvoeren.
Pelsdierhouderij
Bij de controles op het Besluit doden van dieren in de pelsdierhouderij is efficiënt gewerkt. Zo bleek het
mogelijk om de controles in de meeste gevallen door slechts één controleur te laten uitvoeren. Ook waren
de controleaspecten in de meeste gevallen op orde, waardoor de controles een kortere looptijd hadden
dan in eerste instantie was verwacht. Hierdoor is, ondanks dat alle voor 2008 geplande controles zijn uitgevoerd, het aantal gerealiseerde uren veel lager uitgevallen dan oorspronkelijk begroot.
Gezelschapsdieren
Door de afschaffing van de RAD in december 2008, is er een einde gekomen aan de inzet die in de afgelopen
jaren door de AID op dit terrein is gepleegd. Vooruitlopend op de definitieve afschaffing, is de interpretatie van
de RAD in de loop van het jaar al gewijzigd. Hierdoor zijn veel van de oorspronkelijk geplande werkzaamheden
van de AID komen te vervallen.
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In 2007 is de AID gestart met een meer gerichte aanpak van malafide hondenhandel. Hiertoe heeft de AID
in 2007 een omgevingsanalyse uitgevoerd om onder meer de aard, omvang en risico’s van dit probleem
binnen de sector nader in beeld te brengen. In het verlengde hiervan is de AID gestart met het project
Internetrecherche voor de opsporing van illegale handel in exoten en gezelschapsdieren op het internet.
Verder is in 2007 een begin gemaakt met het uitvoeren van controles bij fokkers en handelaren, in eerste
instantie alleen op basis van meldingen. In 2008 is via een meer projectmatige aanpak inzet gepleegd op
het uitvoeren van controles op de naleving van het Honden- en kattenbesluit (HKB). Ook zijn er controles
uitgevoerd op basis van signalen die uit het project Internetrecherche naar voren zijn gekomen.
Eind 2008 is de AID gestart met een voorlichtingscampagne Malafide hondenhandel om de bewustwording bij zowel hondenhandelaren als (potentiële) kopers te vergroten. Als laatste is ook ingezet op het
versterken van de samenwerking met andere partners zoals de Landelijke Inspectie Dierenbescherming,
politie en douane. In 2009 zal deze inzet worden gecontinueerd.
10
De totale realisatie is achtergebleven bij de in het jaarplan begrote uren voor dit onderwerp. Dit wordt
onder andere veroorzaakt door de eerder genoemde veranderingen en uiteindelijke afschaffing van de
RAD in 2008. Verder was het niet mogelijk om de geplande inzet met betrekking tot de HKB controles en
de aanpak van de malafide hondenhandel geheel te realiseren. De inzet op het gebied van internetrecherche op dit onderwerp (1.716 uur) wordt in de tabel ‘Opsporingsonderzoeken’ verantwoord.

Diergezondheid en voedselveiligheid
Om de voedselveiligheid te waarborgen stelt de overheid normen aan dierlijke en plantaardige voedingsmiddelen. De AID controleert of de veehouders zich houden aan deze normen. Zo heeft de AID in 2008 controles verricht naar het naleven van de identificatie en registratievoorschriften voor schapen, geiten, runderen en varkens.
Identificatie & Registratie (I&R)
De AID heeft in 2008 bij bijna 1.400 houders van schapen en/of geiten gecontroleerd of de identificatie en
registratievoorschriften nageleefd werden. Hieruit kwam naar voren dat met name het verplichte bedrijfs-
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register niet altijd goed bijgehouden wordt. In 2009 zullen (volgens de Europese verplichting) wederom
3% van de houders van schapen en/of geiten gecontroleerd worden.
De controles op I&R voor runderen voert de AID tegelijkertijd uit met de controles voor slachtpremie. In 2008
heeft de AID 2150 volledig I&R controles uitgevoerd. Het nalevingsgedrag is goed; 98 procent van de gecontroleerde bedrijven voldoet aan de regels. De I&R controles worden ook benut als ‘oog en oor’ functie voor andere
handhavingsdoelstellingen zoals dierenwelzijn. Zo heeft de AID in 2008 ook drie bedrijven getroffen waarin
sprake was van dierenverwaarlozing veroorzaakt door psychosociale problemen bij de ondernemers.
De I&R controles bij varkens zijn onderdeel van de controles op het Varkensbesluit. Ook hier is de naleving
goed. Bij paarden worden nauwelijks nog I&R controles uitgevoerd omdat de naleving al jaren erg goed
is. Wel heeft de AID nog controles uitgevoerd, in combinatie met transport, bij de jaarlijkse paardenmarkten.
Zo is gekeken naar de aanwezigheid van chips en paardenpaspoorten. Ook hier bleek de naleving erg hoog.
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Diergeneesmiddelen
De controles op diergeneesmiddelen vinden meestal plaats na een melding. Als het om meldingen en
klachten gaat waar voedselproducerende dieren bij betrokken zijn, worden deze altijd in behandeling
genomen. In het kader van de zogenoemde poortwachtersfunctie van de dierenarts is in 2008 een project

De AID heeft in 2008 het
voorschrijfgedrag van
dierenartsen onderzocht.

uitgevoerd waarin het voorschrijfgedrag van dierenartsen is onderzocht. Uit de resultaten blijkt dat de
regels over inhoud en opmaak van het recept goed in acht zijn genomen. Wel is het voorschrijfgedrag
van dierenartsen in een aantal zaken aanleiding geweest om dit ter beoordeling voor te leggen bij het
Veterinair Tuchtrecht. Medio 2008 is een project uitgevoerd op het terrein van de naleving van ‘nieuwe’
regelgeving over de verkoop en handel in ‘receptplichtige’ diergeneesmiddelen. Vooral de naleving van
de administratieve verplichting door de vergunninghouders kan worden verbeterd.
Diervoeders
In 2008 zijn door de AID meerdere projecten uitgevoerd op het terrein van de diervoeders. De rapportages
van de nalevingsmetingen in de legkippen- en kalkoenenhouderij zijn in te zien op de internetsite van
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de AID. Ook de nalevingsmeting in de varkenshouderij over het gebruik van koper en zink in deze sector
is hier gepubliceerd. Het is niet gelukt om het aantal geplande uren voor deze handhavingsdoelstelling
geheel in te zetten. Dit komt door andere prioriteiten bij de uitvoering van werkzaamheden.
Vlees en dierlijke bijproducten
Het aantal gerealiseerde uren voor dierlijke bijproducten is conform het jaarplan. Er zijn meer uren
gerealiseerd dan gepland op het gebied van Vlees en dierlijke bijproducten. Dit komt door extra bestede
tijd ten behoeve van zware opsporingsonderzoeken op het gebied van vlees.
De controle-inzet met betrekking tot de handelsnormen pluimveevlees eindigt eind 2008.
Na die datum wordt deze controle uitgevoerd door de private controle-instelling CPE.
Groeibevorderaars

Van de 738 gecontro
leerde bedrijven zijn er
287 ook gecontroleerd
op de gebruiksnormen.

De Taskforce Hormonen heeft de werkzaamheden volgens actieplan 2008 uitgevoerd. Dit actieplan volgt
een twee sporenbeleid. Enerzijds worden er nalevingsbeelden opgeleverd. Zo zijn in 2008 twee quickscans
uitgevoerd op het gebied van de rosé-kalveren en vleesvarkens. Beide rapportages moeten nog afgerond
worden. Anderzijds vinden er selecte controles plaats op basis van risico-analyse. De controles in het kader
van het project ‘Afwijkende dierbewegingen’, zijn hiervan een voorbeeld. Bij deze controles zijn daadwerkelijk
dieren positief bevonden op verboden stoffen. In deze gevallen is strafrechtelijk opgetreden.

Meststoffen
Gebruiksnormen en verantwoordingsplicht
AID en DR controleren gezamenlijk op de gebruiksnormen en de verantwoordingsplicht. DR controleert
administratief. De AID voert waar nodig controles uit op de bedrijven zelf. In 2008 waren dat meer dan
700 controles, waarbij ongeveer 200 afwijkingen zijn geconstateerd.
Derogatie
De derogatie biedt Nederlandse boeren de mogelijkheid om meer stikstof uit dierlijke mest per hectare
toe te dienen aan de bodem. Daarvoor moeten zij wel aan extra voorwaarden voldoen. Deze fysieke
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controles voert de AID voor een deel uit in combinatie met een controle op de gebruiksnormen. Van de
738 gecontroleerde bedrijven zijn er 287 ook gecontroleerd op de gebruiksnormen. Evenals voorgaande
jaren heeft de AID geconstateerd dat boeren onzorgvuldig om gaan met de grondbemonstering en de
administratie (bemestingplannen) ervan.
Weg- en grenscontroles
Weg- en grenscontroles vormen een belangrijk onderdeel van de fysieke controles die de AID uitvoert.
In 2008 zijn 1.928 controles uitgevoerd. Bij 155 controles zijn er één of meerdere afwijkingen vastgesteld.
Er zijn meer afwijkingen vastgesteld bij het ‘korte afstand’ vervoer van dierlijke meststoffen dan bij het
vervoer op lange afstand.
Dierrechten
De AID spoort heel gericht bedrijven op die meer varkens of pluimvee houden dan op grond van de rechten
is toegestaan. In 2008 heeft de AID 108 controles hierop uitgevoerd en op 72 bedrijven een afwijking
vastgesteld. Zo werd in 55 gevallen meer varkens gehouden dan de op het bedrijf rustende varkensrecht
en in 19 gevallen was sprake van een overschrijding van het pluimveerecht. In 2009 zal de AID meer aandacht
besteden aan het overschrijden van de dierrechten.
Emissiearm uitrijden van mest

De AID heeft in het najaar
van 2008 bedrijven gewezen
op de verplichtingen
rondom co-vergisting.

Begin 2008 heeft de AID een communicatiecampagne gevoerd over het emissiearm aanwenden van
drijfmest op bouwland, gevolgd door meer dan 2.000 controles, zowel op bouwland als op grasland.
Er zijn bijna 300 afwijkingen geconstateerd en 150 processen-verbaal opgemaakt.
Co-vergisting
De AID heeft in het najaar van 2008 bedrijven gewezen op de verplichtingen rondom co-vergisting. In
november 2008 zijn de eerste controles gestart. De eerste resultaten stemmen niet positief. In bijna alle
gevallen worden er co-producten toegevoegd die niet op de positieve lijst staan en de administratie laat
veel te wensen over. Doordat er co-producten zijn vergist die niet op de positieve lijst staan, mag het
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digestaat niet als een meststof worden verhandeld of gebruikt, maar moet dit als afvalstof worden gezien.
In 2009 zal de AID opnieuw controleren op de omgang met co-vergisting.
Compost
Bij een onderzoek naar de handel in compost stuitte de AID op een grote hoeveelheid compost die buiten
de mestboekhouding werd gehouden. De ontvangers van de compost hebben de gebruiksnormen overschreden.
De AID heeft hiervoor boeterapporten opgemaakt.

Gewasbescherming
De AID maakt sinds enkele jaren gebruik van de zogenoemde multi-methode voor de analyse van gewasmonsters. Deze methode meet meer dan 150 werkzame stoffen in een monster. De AID kan hiermee niet
alleen illegaal gebruik veel beter opsporen, maar het biedt ook inzicht in het middelengebruik in een
teelt. De AID gebruikt deze informatie om haar handhaving te richten op de risico’s in een bepaalde teelt.
14
Open teelten en oppervlaktewater
De AID heeft veel inzet gepleegd op ‘heterdaad controles’ tijdens de spuitseizoenen in de open teelt. Deze
controles zijn erg arbeidsintensief, maar noodzakelijk voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Veel
gewasbeschermingsmiddelen kunnen immers schade toebrengen aan de kwaliteit van het oppervlaktewater.

De AID heeft veel inzet
gepleegd op ‘heterdaad
controles’ tijdens de
spuitseizoenen in de
open teelt.

Daarom gelden speciale voorschriften voor het gebruik van deze middelen langs het water zoals het gebruik
van driftreducerende spuitdoppen. Boeren en tuinders blijken deze voorschriften regelmatig niet na te leven.
De AID controleert in 2009 daarom tijdens goed spuitweer intensief in de open teelten in afstemming met
de waterschappen.
Rozenteelt
De AID heeft in 2008 intensief gecontroleerd bij de rozenteelt onder glas. De resultaten waren teleurstellend.
Ondanks eerdere controles en uitgebreide voorlichting is er geen verbetering opgetreden in vergelijking tot
2007. Veel rozentelers gebruiken illegale buitenlandse middelen.
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Bloembollenteelt
Uit een nalevingsonderzoek in de bloembollenteelt blijkt dat ongeveer de helft van de bloembollentelers in
2008 niet toegelaten onkruidsbestrijdingsmiddelen heeft toegepast. Het gaat om middelen die wel zijn toegelaten
bij andere teelten, maar niet in alle bloembollenteelten. Ook gaat het om middelen die in Nederland niet of niet
meer zijn toegelaten. In 31 van de 62 onderzoeken werden stoffen van gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen
die niet zijn toegelaten. Het betrof vooral onkruidbestrijdingsmiddelen zoals Dosanex en Dual-Gold. In 2009 richt
de AID zich op dit probleem door extra controles met monstername uit te voeren.
Minder uren gerealiseerd dan gepland
Voor sommige doelstellingen, zoals de Landbouwkwaliteitswet en de Biologische productie SKAL heeft
de AID minder uren gerealiseerd dan was gepland. De AID is strafrechtelijk vangnet voor andere toezichthouders die toezicht houden op deze regelgeving. Deze toezichthouders melden zaken die in aanmerking
komen voor een strafrechtelijk onderzoek. In 2008 heeft de AID minder tijd nodig gehad voor het behandelen van deze onderzoeken dan was verwacht.
Natuur
Het vakgebied Natuur stond in 2008 vooral in het teken van het project programmatisch handhaven natuur
wetgeving. Dit betekende onderzoek naar de nalevingsbeelden bij diverse doelgroepen en een markt- en
tactische analyse vanuit het Dienstonderdeel Opsporing. De contacten met doelgroepen en non-governementale
organisaties (ngo’s) werden geïntensiveerd.
Natuurbescherming
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
Er zijn acht onderzoeken uitgevoerd naar de naleving onder doelgroepen. De thema’s waren hout, dierentuinen, dierenspeciaalzaken, kwekers en houders van exoten en gedragcodes. In het binnenland werden
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verschillende vogelmarkten en reptielenbeurzen bezocht. De resultaten zullen in 2009 besproken worden
met het departement.
Medio 2008 zond de minister het convenant nalevingstrategie natuurwetgeving naar de Tweede Kamer.
Dit convenant brengt alle handhavende partners op het terrein van de natuurbescherming dichter bijeen. Voor
de regie op de handhaving van CITES is een landelijke werkgroep onder leiding van het departement gevormd.
De AID participeert hierin naast vertegenwoordigers van Politie, Douane, Justitie en de Dienst Regelingen.
Onder de paraplu van het Ambtelijk Landelijk Overleg Milieu is een kerngroep onder voorzitterschap van
de AID gebracht. In deze kerngroep spreken vertegenwoordigers van Politie, Justitie, IPO en VNG over de
handhaving van de natuurwetgeving met uitzondering van CITES.
Kennis en begeleiding
Ook dit jaar moest de Groendesk weer enkele duizenden telefoontjes van burgers en medehandhavers
verwerken. Dit betreft zoals altijd een breed spectrum van regelgeving.

Visserij
Aanlandingen
In het traject van de visserijcontrole is de controle bij het aanlanden een cruciaal moment. De controle op
het aanlanden is in de Europese Unie een prioriteit. Door de Europese Commissie zijn diverse bench marks
vastgesteld van percentages van onder meer de aanlandingen die gecontroleerd moeten worden. De AID
heeft in 2008 haar inzet geconcentreerd op de controle bij het aanlanden. Het traject van het aanlanden
blijft continu aandacht vragen.
Zeecontrole
In 2008 is de AID opnieuw actief geweest met de visserijcontroles en toezicht op zee. De controles worden
uitgevoerd met de Barend Biesheuvel onder de vlag van de kustwacht, waarbij wordt samengewerkt met
de Douane, KLPD en KMAR. Door gezamenlijk de doelgroep visserij te controleren, wordt de controle
frequentie omlaag gebracht
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Motorvermogen
In 2008 heeft de AID opnieuw toezicht gehouden op de controle van het motorvermogen door de sector.
Dit is gebaseerd op een privaat arrangement dat de overheid heeft met de sector. Het toezicht en de controle
op het motorvermogen loopt goed en er worden in de praktijk relatief weinig overtredingen geconstateerd.
Het probleem blijft bestaan dat de motoren door relatief eenvoudige technische ingreep bijgesteld kunnen
worden en het moeilijk is dit vast te stellen. Over het motorvermogen heeft de AID diverse overleggen
gevoerd met de quota beheersgroepen om de controle op de rails te krijgen.
Vervoers- en handeltraject
In Nederland is het vervoeren van aangelande vis per vrachtauto een vrij actief traject. Zo wordt alle vis
die bestemd is voor de visafslag Urk direct naar de visafslag gebracht. Ook wordt er vis via havens uit het
buitenland – vooral Duitsland, Polen en Denemarken - vervoerd naar visafslagen in Nederland om daar te
worden verkocht. Het vervoerstraject vormt een risico in de toezichtketen. Goede internationale samenwerking
en controle is dan ook van belang. De AID heeft in 2008 inzet gepleegd op deze controles en is verdere samen
werking met landen als Duitsland en Polen aangegaan. Dit in samenwerking met de Europese Commissie.
Stroperijteams
In 2008 heeft de AID opnieuw inzet gepleegd op de bestrijding van de grove stroperij in de kust- en
binnenwateren. Hierbij initieert de AID specialistische stroperijteams in samenwerking met de KLPD, de
regiopolitie en betrokken provincies. Er zijn drie teams actief geweest, in Friesland, het IJsselmeer en de
Zeeuwse wateren. De teams in Friesland en op het IJsselmeer zijn in 2008 heel actief geweest en hebben
successen geboekt bij de bestrijding van de stroperij.
Aanlandingen Dieprvriestrawlers derde landen
Nederland speelt een belangrijke rol voor aanlandingen van vis uit NEAFC gebieden door derde landen, voornamelijk Rusland. Voor deze aanlandingen is sinds mei 2007 de controlemethodiek Port State Control (PSC) van
kracht. Deze methodiek heeft tot doel om de illegale visserij (IUU) uit onder meer de Barentszee tegen te gaan.
De AID verifieert bij de autoriteiten van de vlagstaat of de vis legaal is en het ten laste van het quotum is gegaan,
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voordat toestemming tot aanlanden kan worden gegeven. Het jaar 2008 was het eerste volledige jaar dat met de
PSC werd gewerkt. Het blijkt een succesvol instrument te zijn in de bestrijding van illegale visserij.
Kustwacht

Er vindt regelmatige
informatie uitwisseling
plaats met andere EU
lidstaten en Noorwegen
en Rusland.

De Nederlandse Kustwacht Nieuwe Stijl is in 2008 verder ontwikkeld. De AID participeert in de kustwacht en
werkt hierin samen met handhavingpartners van andere betrokken departementen. In 2007 heeft de AID een
liaison geplaatst bij de kustwacht die samenwerkt met de liaisons van de partners aan de uitvoering van de
kustwacht nieuwe stijl. De kustwacht Nieuwe Stijl versterkt de handhaving door samen te werken en informatie
te delen. Hierdoor ontstaat er meer synergie in de handhaving en wordt de controledruk minder.
Internationale samenwerking
In het internationale veld wordt door de EU-lidstaten en ook meerdere derde landen gewerkt aan het
bereiken van een level playing field op het terrein van de visserijcontrole en de harmonisatie van de controle
methodologie. Het Community Fisheries Controle Agency (CFCA), gevestigd in Vigo, speelt hier een
coördinerende rol in. Vanuit het Agentschap worden Joint Deployment Programs (JPD) geïnitieerd, waar
lidstaten met een gezamenlijk controle platform controles uitvoeren op zee en bij het aanlanden. In 2008
heeft de AID aan diverse JDP’s deelgenomen.
Hiernaast is samengewerkt met Noorwegen en Rusland in het kader van de illegale visserij (IUU) in het gehele
NEAFC gebied. Er vindt regelmatige informatie uitwisseling plaats met andere EU lidstaten en Noorwegen en
Rusland. Ook met Duitsland en Polen is samengewerkt op het gebied van transporten van Kabeljauw uit de
Oostzee. Verder is met diverse lidstaten samengewerkt op het gebied van gegevens uitwisseling van vangsten.

Subsidies en premieregelingen
Bedrijfstoeslag regeling (BTR), Subsidieregeling Agrarische Natuurbeheer (SAN), Cross Compliance en GLP
Landbouwers kunnen in aanmerking komen voor inkomenssteun (BTR) en steun als ze natuurdoelen (SAN/
PSAN) realiseren. Aan deze subsidies zijn extra voorwaarden toegevoegd. Die voorwaarden hebben over het
algemeen het doel landbouwers te stimuleren gezonder, milieubewuster en diervriendelijker te produceren.
De uitvoering van deze regelingen nam meer tijd in beslag dan oorspronkelijk voorzien was. Na een
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grondige analyse is gebleken dat het aantal beheerseenheden dat per aanvrager gecontroleerd moet

In 2007 signaleerde de AID
al dat de opsporingsonder
zoeken steeds zwaarder
worden en daardoor meer
tijd kosten. Deze trend heeft
zich in 2008 voortgezet.

worden van jaar tot jaar nogal varieert. In 2008 was dat aantal twee keer zo hoog als in 2007.
Cross compliance
De AID heeft 1% van de landbouwers die inkomenssteun ontvangen en 1% van de ontvangers van steunmaatregelen voor plattelandsontwikkeling gecontroleerd op de randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden
hebben betrekking op milieu, gezondheid en dierenwelzijn.
Bedrijfstoeslagregeling
De AID heeft de door Dienst Regelingen gevraagde verificaties tijdig uitgevoerd.
Steunregelingen
Deze regelingen hebben onder andere betrekking op de verwerking van bepaalde landbouwproducten
en de opslag van bijvoorbeeld boter. In 2008 is meer gebruik gemaakt van de regeling ‘Particuliere opslag
boter’ als gevolg van de afnemende vraag van boter op de wereldmarkt. Dit heeft tot meer verificaties
geleid. De verificaties zijn EU-conform uitgevoerd.

Dienstonderdeel Opsporing
In 2007 signaleerde de AID al dat de opsporingsonderzoeken steeds zwaarder worden en daardoor meer
tijd kosten. Deze trend heeft zich in 2008 voortgezet. Het Dienstonderdeel Opsporing (DO) heeft in 2008
eenentwintig onderzoeken afgerond. In totaal zijn vier onderzoeken afgebroken, dit is in lijn met voorgaande
jaren. Vijftien onderzoeken zijn zelfstandig door DO uitgevoerd en het dossier hiervan is ingeleverd bij het
Functioneel Parket. Bij twee onderzoeken heeft DO een intensieve bijdrage geleverd aan een onderzoek
van een integraal milieuteam (IMT) van de politie.
DO heeft in 2008 een marktanalyse reptielen opgesteld en een kennisdocument kaviaar. Ook de marktverkenning ‘dierenwelzijn in de productiekolom’ is afgerond. Er is een start gemaakt met de ontwikkeling
van het instrument internetrecherche. In 2008 was er speciale aandacht voor de handel van CITES (exoten)
en gezelschapsdieren via internet.
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3. De organisatie
De AID toetst de kwaliteit van de bedrijfsvoering onder andere aan de hand van door het moederdepartement
voorgeschreven ijkpunten. Deze ijkpunten zijn kritische succesfactoren of prestatie- indicatoren voor de
realisatie van de doelstellingen op het gebied van de bedrijfsvoering. De belangrijkste ijkpunten komen
hieronder aan de orde.
Politiek-bestuurlijke gevoeligheid
Politiek-bestuurlijke gevoeligheid is een aspect dat op alle niveaus binnen de AID aan de orde is. Beleids
adviseurs krijgen politiek relevante signalen goed binnen vanuit de organisatie en weten deze efficiënt door
te geven aan de bestuursraad en de minister. De onlangs bij de AID ontworpen nieuwe systematiek om beleidssignalen vanuit de AID naar beleidsdirecties te communiceren draagt ook bij aan het omgevingsbewustzijn.
Daarnaast stimuleert programmatisch handhaven om risico-gebaseerd handhavend op te treden.
Communicatie
De AID heeft eind 2008 onderzocht hoe handhavingscommunicatie als integraal onderdeel van het handhavingsinstrumentarium beter kan worden ingezet. De resultaten van deze analyse leveren verbeterpunten
voor een betere sturing van de handhavingscommunicatie.
De externe communicatie heeft zich vooral gericht op het bestendigen van het beeld van de AID als inspectiedienst van het ministerie van LNV.
De website is herzien en wordt meer gebruikt om actuele thema’s te benoemen. De interne communicatie
heeft in het teken gestaan van het fusieproces en de krimptaakstelling.
Functioneringsgesprekken
De AID hecht veel waarde aan de communicatie met de medewerkers. Binnen de organisatie worden
startgesprekken, perspectiefgesprekken en Functionerings- & Ontwikkelgesprekken gevoerd. In 2008 is
met ruim 79% van de medewerkers een gesprek gevoerd. Het feitelijk percentage van het gesprek ligt echter
hoger omdat niet alle verslagen in het systeem worden geregistreerd. In het kader van het bevorderen van de
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mobiliteit hebben diverse medewerkers gebruik gemaakt van de mogelijkheid voor begeleiding door een
loopbaanadviseur.
Gezondheidsbeleid
Om op een verantwoorde wijze om te gaan met het gezondheidsbeleid vindt elk kwartaal in ieder dienstonderdeel een Sociaal Medisch Overleg plaats. Het verzuimpercentage over 2008 bedraagt 4,56% % en
is daarmee gedaald ten opzichte van 2007 (4,97%). De voor de AID vastgestelde Verbaannorm bedraagt
4,33%. De meldingsfrequentie is in 2008 ten opzichte van 2007 licht gestegen van 1,02 naar 1,14. De ervaring
leert dat tijdens reorganisatieprocessen het ziekteverzuim meestal niet sterk toeneemt, maar juist toeneemt
nadat reorganisatieprocessen zijn afgerond. Desondanks wordt als gevolg van de extra druk die ontstaat
door fusie en bezuinigingen, niet verwacht dat het ziekteverzuim in 2009 zal dalen.
Formatie
De formatie van de AID was eind 2008 ruim 800 fte. Het opdrachtenpakket van de AID vertoont een dalende
trend. Dit is in lijn met de gemaakte beleidskeuzes van het ministerie van LNV, onze opdrachtgever en
eigenaar. Binnen het personeelsbeleid is er bijzondere aandacht voor ontwikkeling van medewerkers als

Diverse medewerkers
hebben gebruik gemaakt
van begeleiding.

motor voor mobiliteit. In het kader van het Sociaal Flankerend Beleid (SFB) is met de fusiepartners een
voorstel ontwikkeld voor voorrangsgroepen. Omdat in de dienstonderdelen van de AID de problematiek
verschillend is en de arbeidsmarkt regionaal sterk verschilt, is ervoor gekozen om per dienstonderdeel
mobiliteitsplannen te ontwikkelen. Deze zijn besproken met de medezeggenschap. In de mobiliteitsplannen
vindt er afstemming plaats met Transforce – de mobiliteitsorganisatie van LNV - en wordt in de uitvoering
gebruik gemaakt van de RijksMobiliteitsOrganisatie.
Financieel exploitatieresultaat 2008
In 2008 zijn door de AID 811.580 directe uren gerealiseerd. De daarmee behaalde omzet bedraagt
68 miljoen euro.
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Het jaar 2008 is afgesloten met een financieel tekort van 128.000 euro. Ondanks tijdelijke extra kosten als
gevolg van de fusie is de AID in staat geweest het financieel tekort zeer beperkt te houden. Dit is onder
meer te danken aan het feit dat er in ook 2008 weer intensief op de realisatie van het jaarplan en de
productieve inzet van medewerkers is gestuurd.
Als gevolg van de aanstaande fusie zijn niet alle geplande activiteiten die te maken hebben met de
verdere ontwikkeling van de ICT-systemen voor de AID uitgevoerd. In plaats daarvan is er veel aandacht
geschonken aan de ontwikkeling van systemen voor de fusieorganisatie. Daarnaast draagt de AID actief
bij aan de ontwikkeling van systemen in het kader van e-inspecties.
Doelmatigheid
De AID maakt in haar interne management control systeem onder andere gebruik van een aantal
indicatoren om de doelmatigheid en doeltreffendheid van de bedrijfsvoering te kunnen meten.
De voornaamste daarvan zijn weergegeven in onderstaande tabel.
Prestatie-indicator
Aantal gegronde klachten vs. aantal
contacten met gecontroleerden.
Goedkeurende accountantsverklaring.
Gemiddelde kostprijs per uur
Percentage gerealiseerde verkoopbare
uren
Ziekteverzuim
Treffers bij (selecte) controles
Tijdigheid verificaties TAB
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¤ 84,39
100%

Meetwaarde
2008
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≥ 15%
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¤ 84,55
98%
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4. Productie
Totaal aan producten
Productgroep
Beleidsadvisering
Handhavingscommunicatie
Opsporing
Verificatie
Controle
Totaal

Jaarplan uren
15.350
5.071
105.632
70.032
630.781
826.866

Realisatie uren 2008
13.734
4.639
110.081
65.197
617.929
811.580

Resultaat
89%
91%
104%
93%
98%
98%

Jaarplan uren
25.970
4.900
700
1.050
150
22.360
10.650
350
1.000
350
1.360
2.100
70.940

Realisatie uren 2008
27.778
3.881
728
969
65
24.795
5.289
305
1.151
350
1.114
1.586
68.011

Resultaat
107%
79%
104%
92%
43%
111%
50%
87%
115%
100%
82%
76%
96%

Dierenwelzijn
Handhavingsdoelstelling
Dierenverwaarlozing
Varkenshouderij
Rundveehouderij
Pluimveehouderij
Pelsdierhouderij
Vervoer van dieren
Gezelschapsdieren
Doden geitenbokjes
IATA-normen
Dierentuinenbesluit
Ingrepen
Vaktechnische kerngroep
Totaal
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Diergezondheid en Voedselveiligheid
Diergezondheid
Handhavingsdoelstelling
Identificatie & registratie runderen
Identificatie & registratie schapen en geiten
Identificatie & registratie varkens
Paardenhouderij
Vervoer van dieren
Preventie en bestrijding dierziekten
Vaktechnische kerngroep
Totaal

Jaarplan uren
37.100
10.500
700
800
10.010
9.700
1.463
70.273

Realisatie uren 2008
39.566
11.482
554
759
10.010
9.212
1.222
72.805

Resultaat
107%
109%
79%
95%
100%
95%
84%
104%

Voedselveiligheid
Handhavingsdoelstelling
Vlees, destructie en dierlijke bijproducten
Diergeneesmiddelen
Groeibevorderaars
Diervoeders
Traceerbaarheid en hygiëne
Controle op classificatie CBC
Handelsnormen pluimveevlees - watergehalte
Vaktechnische kerngroep - diergeneesmiddelen
Vaktechnische kerngroep - vlees & destructie
Totaal

Jaarplan uren Realisatie uren 2008 Resultaat
16.800
17.792
106%
15.100
15.823
105%
16.600
16.330
98%
10.000
8.968
90%
1.000
1.097
110%
3.500
3.609
103%
800
675
84%
1.643
1.687
103%
1.693
1.690
100%
67.136
67.671
101%

Preventieve werkzaamheden dierziektebestrijding
Handhavingsdoelstelling
AI, BT, Q-koorts

Jaarplan uren
2.160

Realisatie uren 2008
2.140

Resultaat
99%
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Meststoffen
Handhavingsdoelstelling
Besluit Gebruik Meststoffen
Derogatie
Intermediaire onderneming
Productieplafonds
Administratieve verplichtingen
Weg- en grenscontroles
Gebruiksnormen
Vaktechnische kerngroep
Totaal

Jaarplan uren
20.800
11.261
20.764
7.500
21.500
16.000
14.424
3.443
115.692

Realisatie uren 2008
19.368
11.957
19.275
6.172
21.298
16.060
14.823
2.973
111.926

Resultaat
93%
106%
93%
82%
99%
100%
103%
86%
97%

Gewasbescherming
Handhavingsdoelstelling
Gewasbescherming en biociden, Amvb
en LOTV
Landbouwkwaliteitswet, zaaizaad en
plantgoedwet
Akkerbouw, tuinbouw sierteelt
Stimulering biologische productiemethode
Rooipremie appelbomen
Biologische productiemethode SKAL
Vaktechnische kerngroep
Totaal
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Jaarplan uren
56.060

Realisatie uren 2008
54.606

Resultaat
97%

1.950

1.076

55%

2.890
350
800
350
2.950
65.350

675
98
661
153
2.468
59.737

23%
28%
83%
44%
84%
91%
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Natuur
Handhavingsdoelstelling
CITES-nationaal
Niet CITES-nationaal
Ruimtelijke ingrepen FF-wet
Gedragscodes FFwet
Ruimtelijke ingrepen Nb-wet
Groendesk
Begeleiding groene BOA's
Handhavingsmakelaarschap
Vaktechnische kerngroep
Totaal

Jaarplan uren
17.100
5.000
1.500
1.200
450
4.500
4.500
900
3.150
38.300

Realisatie uren 2008
16.204
4.913
1.315
1.492
436
4.658
4.659
1.091
3.331
38.099

Resultaat
95%
98%
88%
124%
97%
104%
104%
121%
106%
99%

Visserij
Handhavingsdoelstelling
Zeevisserij
Kust- en binnenvisserij
Ondersteunende werkzaamheden
Totaal
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Jaarplan uren
64.278
9.550
4.900
78.728

Realisatie uren 2008
63.214
9.771
3.778
76.763

Resultaat
98%
102%
77%
98%

Realisatie uren 2008
1.152
28.738
29.890

Resultaat
56%
94%
91%

Subsidies en premieregelingen
Cross Compliance en Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
Handhavingsdoelstelling
POP 2007-2013
Regelingen inkomenssteun
Totaal

Jaarplan uren
2.050
30.700
32.750
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Regelingen
Veehouderij
Handhavingsdoelstelling
Slachtpremieregeling
Slachtpremieregeling slachthuizen
Slachtpremieregeling PVE
VKG veehouderij
Regeling beëindiging veehouderijtakken
totaal

Jaarplan uren
35.000
760
1.650
2.100
162
39.672

Realisatie uren 2008
36.374
815
1.258
2.055
149
40.651

Resultaat
104%
107%
76%
98%
92%
102%

Jaarplan uren
35.000
760
1.650
2.100
162
39.672

Realisatie uren 2008
36.374
815
1.258
2.055
149
40.651

Resultaat
104%
107%
76%
98%
92%
102%

Jaarplan uren
200

Realisatie uren 2008
160

Resultaat
80%

24.000
200
24.400

24.743
220
25.123

103%
110%
103%

Bedrijfstoeslagregeling
Handhavingsdoelstelling
Slachtpremieregeling
Slachtpremieregeling slachthuizen
Slachtpremieregeling PVE
VKG veehouderij
Regeling beëindiging veehouderijtakken
totaal
Natuurbescherming
Handhavingsdoelstelling
Stimulering bosuitbreiding
landbouwgronden (SBL)
Agrarisch natuurbeheer (SAN)
Effectgerichte maatregelen (EGM)+A89
Totaal
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Technisch Administratieve Bedrijfscontrole
Handhavingsdoelstelling
Productschap zuivel
Dienst Regelingen ZO
Dienst Regelingen ZW
Hoofdproductschap Akkerbouw
Productschap Tuinbouw
Productschap Pluimvee, Vee en Vis
EU-desk 4045/89
Diverse subsidieregelingen t.b.v. de industrie
Overig
Totaal

Jaarplan uren
9.085
6.409
22
15.233
198
3.269
22.341
1.725
11.750
70.032

Realisatie uren 2008
9.103
6.306
0
15.218
242
3.547
18.842
1.199
10.740
65.197

Resultaat
100%
98%
0%
100%
122%
109%
84%
70%
91%
93%
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Dienstonderdeel Opsporing
Opsporingsonderzoeken
Beleidsterrein
Natuurbescherming
Meststoffen
Visserij
Bestrijdingsmiddelen
Akkerbouw/Tuinbouw/Sierteelt
Vlees en dierlijke bijproducten
Diergeneesmiddelen en diervoeders
Veehouderij
Technisch Administratieve Bedrijfscontrole
Veehouderij (steunregelingen)
Samenwerking met BOD-en / politie
Internetrecherche
Totaal

Realisatie
uren
15.394
4.812
13.213
7.325
461
23.497
10.865
11.487
8.739
41
9.337
3.694
108.865

Aantal afgeronde
onderzoeken
4
2
2
1
0
4
3
4
1
0
0
0
21

Aantal lopende
onderzoeken
1
1
2
1
0
2
0
7
0
0
0
0
14

Aantal bezochte bedrijven in 2008
Vakgebied
Bestrijdingsmiddelen
Diergeneesmiddelen/diervoeders
Meststoffen
Natuur
Plant
Veehouderij
Visserij
Vlees & dierlijke bijproducten
Totaal

jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
0
4
1
0
0
0
0
0
11
0
0
0
118
104
128
123
115
124
125
160
142
138
206
271
204
657
575
988
751
383
298
438
471
425
501
452
65
120
96
79
37
46
46
29
32
21
29
21
126
294
284
306
399
353
226
217
362
384
249
340
463
770 1.170 1.012
551
436
319
313
337
395
448
592
372
390
363
359
503
481
438
489
315
423
395
339
41
86
116
86
101
65
90
102
127
105
77
110
1.389 2.425 2.733 2.953 2.457 1.888 1.542 1.748 1.797 1.891 1.905 2.125

totaal
16
1.754
6.143
621
3.540
6.806
4.867
1.105
24.853
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