
JP resultaten 2023 Publiek Belang en Domeinniveau – definitieve versie 30 november 2022 1 

Jaarplanresultaten 2023 – Publieke belangen en domeinen VWS, LNV en EZK 

Versie 30 november 2022 
 

Disclaimer 
De voorliggende jaarplanresultaten horen bij Jaarplan 2023. Onderdeel van dit jaarplan zijn de middelen uit de 

eerste termijn RA-middelen (30 mln, inclusief urgente problematiek) en een deel van de WAU-middelen (4 van 

de 6 miljoen). De Jaarplanresultaten zijn getoetst op haalbaarheid. Bij het formuleren van de jaarplanresultaten 

is rekening gehouden met de tijd die nodig is om het fundament van de organisatie te herstellen. De (interne) 

werkzaamheden die daarmee zijn gemoeid zijn geen onderdeel van de Jaarplanresultaten.  
 

De jaarplanresultaten bestaan uit de reguliere werkzaamheden voortkomend uit de Meerjarige 

handhavingsplannen, aangevuld met (en als zodanig gelabeld): 

- werkzaamheden die (deels of volledig) worden bekostigd uit de RA-middelen 

- werkzaamheden die (deels of volledig) worden bekostigd uit de WAU-middelen (let op: dit zijn tijdelijke 

middelen voor de periode 2023 en 2024) 

- meerwerk, waarvoor afzonderlijke (veelal geoormerkte) financiering nog beschikbaar gesteld moet worden 

is volledig of deels in grijs weergegeven 

 

In geel jaarplanresultaten op publiek belang niveau 

In blauw jaarplanresultaten op domeinniveau voor VWS 

In rood jaarplanresultaten op domeinniveau voor LNV 

In groen jaarplanresultaten voor beide opdrachtgevers 

In wit jaarplanresultaat voor opdrachtgever EZK 

 

 

Publiek belang: Voedselveiligheid 

Jaarplanresultaat op publiek belang niveau 

1. De veiligheid van levensmiddelen (inclusief voedingssupplementen), dierlijke bijproducten en diervoeders 

is, mede door het verder ontwikkelen en uitvoeren van een risicogerichte en kennisgedreven aanpak, 

bevorderd.  

2. Verscherpt toezicht op bedrijven die structureel niet-naleven is onverminderd voortgezet. 

3. Meldingen en signalen zijn risicogericht geprioriteerd en afgehandeld zodat de meest relevante risico’s 

voor mens, dier en milieu zijn teruggedrongen. 

4. Verkenning van mogelijkheden voor toepassing van innovatieve technieken in het toezicht op 

voedselveiligheid is voortgezet, zoals het gebruik van kunstmatige intelligentie in slachthuizen.  

5. Signalering en bestrijding van fraude en misleiding in de keten van grondstoffen, (dierlijke) bijproducten 

(inclusief schadepartijen) en levensmiddelen is onderdeel van kennisgedreven en risicogericht toezicht. 

6. Een toezichtstrategie op internetverkoop van levensmiddelen (inclusief voedingssupplementen), 

diergeneesmiddelen, dierlijke bijproducten en diervoeders is waar mogelijk integraal onderdeel van het 

toezicht. 

7. De openbaarmaking van inspectieresultaten bij slachthuizen is in 2023 verder uitgebreid. 

 

Bijzondere eet- en drinkwaren 

Jaarplanresultaat op domeinniveau 

1. Deels RA middelen: Risicogericht toezicht op de samenstelling van voedingssupplementen, inclusief 

nieuwe voedingsmiddelen, is uitgevoerd. 

2. Deels RA middelen: Er wordt een bijdrage geleverd aan de uitwerking en implementatie van de VWS 

aanpak veiligheid voedingssupplementen. 

3. Deels RA middelen: Het aantal misleidende medische-, voedings-, en gezondheidsclaims op 

levensmiddelen is verlaagd. 

4. Deels RA middelen: Meldingen, signalen en incidenten zijn efficiënter en risicogerichter afgehandeld. 

5. Het toezicht op internethandel op tactisch en operationeel niveau is (door)ontwikkeld. 

 

Diergeneesmiddelen 

Jaarplanresultaat op domeinniveau  

1. Beeld van handel in (grondstoffen voor) diergeneesmiddelen, met een inventarisatie van de risico’s, is 

opgesteld. 

2. Er is een strategie ontwikkeld voor het toezicht op internethandel. 

3. Meerwerk: Toezicht op Good Distribution Practices bij handelaren is ingericht. 
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Jaarplanresultaat op domeinniveau  

4. Handhavingsmix ten aanzien van gebruik van diergeneesmiddelen bij vleeskalveren is opgesteld. 

5. Toezicht op zelfcontroleverplichting bij rundvee is uitgevoerd. 

6. Meldingen voor toezicht op verboden stoffen en onjuist gebruik van diergeneesmiddelen zijn tijdig 

beoordeeld, uitgezet en afgehandeld. 

7. Residuen van diergeneesmiddelen in de vleesketen zijn in beeld. 

 

Dierlijke bijproducten 

Jaarplanresultaat op domeinniveau  

1. Deels RA middelen: Bestemmingscontroles zijn risico-gericht uitgevoerd en aantal notificaties in Traces 

is uiterlijk in het 4e kwartaal van 2023 100%. 

2. Naleefmeting (0-meting) op gebruik van dierlijke bijproducten van insecten en afgeleide producten 

daarvan is uitgevoerd. 

3. Naleefbeeld van productie en handel in rauw petfood is opgesteld. 

 

Diervoeder 

Jaarplanresultaat op domeinniveau 

1. Naleefmeting (0-meting) op gebruik van insecten en producten afgeleid van insecten in diervoeders is 

uitgevoerd. 

2. Naleefbeeld laboratoria op meldplicht en afgifte correcte analysecertificaten is opgesteld. 

3. Aantal geplande monsters Nationaal Plan Diervoeders is gerealiseerd. 

 

Industriële productie 

Jaarplanresultaat op domeinniveau 

1. Deels RA middelen: Risicogericht systeemtoezicht ten aanzien van voedselveiligheid bij erkende en 

geregistreerde bedrijven is, voor zover capaciteit beschikbaar, uitgevoerd. 

2. Methode voor remote/blended audits/inspecties is ontwikkeld. 

3. Deels RA middelen: Het model voor risicogericht toezicht op basis van bedrijfsprofielen is verder 

aangepast en uitgebreid. 

4. Deels RA middelen: Voedselveiligheidstoezicht primaire plantaardige keten is ingericht in samenwerking 

met domein Gewasbescherming (naar aanleiding van de HFAA missie).  

5. Het toezicht op private laboratoria is ontwikkeld en de eerste stappen richting implementatie zijn gezet. 

6. Deels RA middelen: Meldingen en signalen over voedselveiligheid en fraude zijn risicogericht volgens het 

afwegingskader opgepakt en afgehandeld, binnen de hiervoor beschikbare capaciteit. 

 

Horeca en ambachtelijke productie 

 
  

Jaarplanresultaat op domeinniveau 

1. Risicogericht toezicht ter verhoging van naleving bij bedrijven die rechtstreeks aan consumenten leveren, 

is gecontinueerd. 

2. De naleving van de allergeneninformatie op niet-voorverpakte levensmiddelen is blijvend verhoogd. 

3. De informatiepositie ten aanzien van naleving en specifieke risico’s van de 4 doelgroepen, horeca, 

ambachtelijke productie, instellingen en retail, is blijvend versterkt. 

4. Een handhavingsaanpak om de grootste risico’s van de verkoop via internet te reduceren is ontwikkeld.     

5. De mogelijkheden van nieuwe manieren van toezicht binnen dit domein zijn onderzocht. 

6. De betrouwbaarheid en effectiviteit van de geaccepteerde private inspectiebureaus is geborgd. Het aantal 

deelnemende locaties is toegenomen (+5%) en een effectmeting is uitgevoerd op de ingezette 

promotieactiviteiten in 2021-2022. 

7. De openbaarmaking van inspectiegegevens is verder uitgebreid met locaties van horecabedrijven, 

ambachtelijke bedrijven en locaties van retail bedrijven.  

8. De informatiepositie aangaande trends, ontwikkelingen en risico’s voor wat betreft bedrijven die 

rechtstreeks aan consumenten leveren is versterkt. 
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Chemische en microbiologische veiligheid levensmiddelen 

Jaarplanresultaat op domeinniveau 

1. Deels RA-middelen: Via risicogerichte monsterneming en analyse is inzicht verkregen in de gehaltes van 

chemische stoffen in levensmiddelen (inclusief GGO, radioactiviteit en doorstraling) en in de naleving van 

de (wettelijke) eisen met betrekking tot chemische stoffen in levensmiddelen (contaminanten, 

planttoxinen, residuen van bestrijdingsmiddelen, additieven). 

2. Deels RA-middelen: Via risicogerichte monsterneming en analyses is inzicht verkregen in het vóórkomen 

van ziekteverwekkers en antimicrobiële resistentie in levensmiddelen en in de naleving van de (wettelijke) 

microbiologische criteria en microbiologische hygiëne-indicatoren. 

 

Vleesketen en voedselveiligheid 

Jaarplanresultaat op domeinniveau 

1. De reguliere uitvoering van keuring en toezicht op slachtplaatsen, wildbewerkingsinrichtingen, (separate) 

uitsnijderijen en koel- en vrieshuizen is (volgens plan) uitgevoerd, ondersteund en de resultaten zijn 

geëvalueerd. 

2. De reguliere tactische/strategische advisering/ondersteuning t.b.v. het domein is geleverd (inclusief 

parlementaire/niet-parlementaire beleidsadvisering), de managementrapportages zijn opgeleverd c.q. van 

input voorzien. 

3. De implementatie van nieuwe/aangepaste wetgeving is conform planning uitgevoerd in overleg met 

interne en externe stakeholders. De relevante werkvoorschriften en opleidingen zijn opgesteld/aangepast 

aan de nieuwe eisen. 

4. Uniform keuren en toezicht is bewaakt, knelpunten zijn gesignaleerd en opgelost of verbeterd door 

uitvoering van informatie- en ontwikkelprojecten. Een uniforme aanpak van verscherpt toezicht (VETO) is 

ontwikkeld en wordt verder getoetst en verfijnd. 

5. De risicobeheersing en het risicogericht toezicht (inclusief systeemtoezicht en administratief toezicht) in 

het domein is ontwikkeld en verder verbeterd. 

6. Deels RA-middelen Moderne technologieën ten behoeve van het toezicht zijn op mogelijkheden 

onderzocht, besproken met de stakeholders en, indien wenselijk, getoetst in proefprojecten en ontwikkeld. 

 

 

Publiek belang: Diergezondheid 

Jaarplanresultaat op publiek belang niveau 

1. Voor I&R rund, schaap, geit worden verplichte aantallen inspecties ingepland en gerealiseerd. 

2. Voor kalkoenen is het toezicht op I&R verder ingeregeld, o.a. door het opstellen van naleefbeeld 

3. De vrijwaring is geborgd, er komen geen meldingen uit ontvangende lidstaten die aangeven dat de 

diergezondheid van de ontvangende lidstaat in gevaar is gebracht. 

4. Inrichtingen zijn volgens de wettelijke bepalingen erkend en het toezicht op erkende en geregistreerde 

inrichtingen is uitgevoerd. 

5. Preventie van dierziekten door toezicht op de 2e reiniging en ontsmetting en uitvoering van 

bestemmingscontroles zijn uitgevoerd. 

6. Monitoring en bestrijding van dierziektenuitbraken functioneert. 

 

Levende dieren en diergezondheid  

Jaarplanresultaat op domeinniveau  

1. Voor I&R rund, schaap en geit is het streven dat de verplichte aantallen inspecties worden ingepland en 

gerealiseerd. 

2. Voor de doelgroep kalkoenen is het toezicht op identificatie en registratie verder ingeregeld, onder andere 

door het opstellen van een naleefbeeld.  

3. Toezicht op diertransport, zowel met betrekking tot diergezondheids- als dierenwelzijnsregelgeving, is 

uitgevoerd. 

4. Monitoring van Q-Koorts, van Salmonella/Campylobacter en van AI/NCD is uitgevoerd. 

5.  Deels RA middelen: Coördinatie op Nationaal Controle Programma Salmonella (NCPS) is uitgevoerd.  

6. Deels RA middelen: Informatievoorziening zoönosen is geoptimaliseerd en verhoogde inzet op 

bioveiligheid. 

7. De vrijwaring is geborgd: er komen geen meldingen uit ontvangende lidstaten die aangeven dat de 

diergezondheid van de ontvangende lidstaat in gevaar is gebracht. 
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Jaarplanresultaat op domeinniveau  

8. Inrichtingen zijn volgens de wettelijke bepalingen erkend en het toezicht op erkende en geregistreerde 

inrichtingen is uitgevoerd. 

9. Dierziekten zijn voorkomen: de preventie van dierziekten door middel van toezicht op (2e) R&O en 

uitvoeren van bestemmingscontroles wordt conform planning uitgevoerd. Bij overtredingen wordt 

handhavend opgetreden. 

10. Toezicht op de identificatie en registratie van dieren is uitgeoefend. 

11. Monitoring en bestrijding van dierziekte-uitbraken functioneert. 

 

 

Publiek belang: Dierenwelzijn 

Jaarplanresultaat op publiek belang niveau 

1. Door de NVWA is proactief bijgedragen aan de verdere invulling van open normen door het ministerie van 

LNV. 

2. Officiële controles op geschiktheid van dieren voor transport (transportwaardigheid, extreme 

temperaturen en kwetsbare dieren) zijn uitgevoerd.  

3. Meldingen over hoog risico rabiës zijn opgevolgd. 

4. Minimaal vier instellingvergunninghouders zijn geauditeerd op de wijze waarop hun Instantie voor 

Dierenwelzijn is ingericht. 

5. Om de risicoacceptatie bij burgers en NGO’s te vergroten communiceert de NVWA over de risico’s waarop 

zij wel of geen invloed kan uitoefenen. 

 

Dierenwelzijn  

Jaarplanresultaat op domeinniveau  

1. Officiële controles op het gebied van dierenwelzijn bij slachthuizen, verzamelcentra en transport zijn 

uitgevoerd. 

2. Officiële controles op geschiktheid van dieren voor transport (transportwaardigheid, extreme 

temperaturen en kwetsbare dieren) zijn uitgevoerd. 

3. Toezicht op dierenwelzijn bij slachthuizen, verzamelcentra en transport is verder ontwikkeld en 

geïmplementeerd. 

4. Beleidsondersteunende inzet t.b.v. de ontwikkeling van nieuwe vormen van officiële controles op het 

gebied van dierenwelzijn bij slachthuizen, verzamelcentra en transport is geleverd. 

5. Deels RA-middelen Het cameratoezicht is verder geoptimaliseerd en nieuwe mogelijkheden voor 

technische innovatie zijn verkend. 

6. De officiële controles op de mobiele dodingsunit zijn uitgevoerd (maximaal 2 fte). 

7. Deels RA middelen: Om de risicoacceptatie bij burgers, NGO’s en de sector te vergroten communiceert 

de NVWA over op welke risico’s ze wel en op welke ze geen invloed kan uitoefenen. 

8. Deels RA middelen: Er is door de NVWA proactief bijgedragen aan de verdere invulling van open normen 

door het ministerie van LNV. 

9. Deels RA middelen: Meldingen over hoog-risico-rabiës zijn opgevolgd. 

10. Dierentuinen worden op de vergunningsvoorwaarden geïnspecteerd en er is extra aandacht voor het 

welzijn en de gezondheid van achter de schermen gehouden dieren. 

11. Op basis van brede welzijnsanalyse in 2022 worden bij doelgroep kwekers van papegaaien inspecties 

uitgevoerd gericht op handopfok. 

 

Dierproeven 

Jaarplanresultaat op domeinniveau  

1. Minimaal 4 instellingvergunninghouders zijn geauditeerd op de wijze waarop hun Instantie voor 

Dierenwelzijn (IvD) zijn ingericht. 

2. De mogelijkheden om jaarregistratie dierproeven/proefdieren en daaruit volgende 

rapportageverplichtingen bij een andere organisatie onder te brengen zijn verkend. 

3. De mogelijkheden om gelijkstellingen van diploma’s onder te brengen bij een andere organisatie zijn 

verkend. 

4. De Europese registratie over 2022, inclusief de 5 jaarlijkse gegevens, is tijdig (uiterlijk 10 november 

2023) aangeleverd aan de Europese Commissie. 
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Jaarplanresultaat op domeinniveau  

5. De ‘Zo doende’ over 2022 is tijdig (uiterlijk 24 december) aangeleverd aan de opdrachtgever voor 

goedkeuring door de Minister. 

 

 

Publiek belang: Natuur & milieu 

Jaarplanresultaat op publiek belang niveau 

1. De weegprocedures bij het aanlanden van vis zijn aangepast aan de wettelijke voorwaarden die de 

Europese Commissie daaraan stelt. 

2. Het toezicht in de nieuwe Natura 2000 gebieden is verder ontwikkeld en geïmplementeerd. 

3. De NVWA voert periodiek inspecties uit bij grote handelaren en op beurzen en markten omdat zij een 

voorbeeldfunctie en handelsspilrol vervullen. 

4. Toezicht op real time Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (rVDM) is op basis van nieuw 

handhavingsbeleid ingeregeld.  

5. In 2023 wordt een handhavingsaanpak ontwikkeld en opgestart om in 2025 tot een naleving van 90% bij 

gebruik en toepassing van gewasbeschermingsmiddelen te komen. 

 

Gewasbescherming 

Jaarplanresultaat op domeinniveau  

1. Deels RA middelen: In 2023 wordt een handhavingsaanpak ontwikkeld en opgestart om in 2025 tot een 

naleving van 90% bij gebruik en toepassing van gewasbeschermingsmiddelen te komen.  

2. Deels RA middelen: Voor een effectieve bestrijding van illegale handel is, in samenwerking met alle 

betrokken handhavingspartners, een integrale aanpak ontwikkeld en voorzover als mogelijk 

geïmplementeerd.   

3. De informatiepositie ten aanzien van illegale handel is versterkt.  

4. Toezicht op basis van Integrated Pest Management (IPM) is verder uitgerold in 2023 en IPM is herkenbaar 

in de advisering door de NVWA.  

5. RA-middelen: Toezicht en handhaving biocidengebruik op primaire bedrijven is ingeregeld in 2023 en de 

grootste risico’s zijn in beeld gebracht.  

 

Meststoffen 

Jaarplanresultaat op domeinniveau  

1. Deels meerwerk: Innovatief toezicht op real time Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (rVDM) is op basis 

van nieuwe handhavingsbeleid ingeregeld en uitgevoerd en de Control Room is operationeel. 

2. Toezicht op mesttransporten, op verplichte monstername en toezicht op erkende laboratoria is uitgevoerd. 

3. Risicogericht toezicht op dierrechten en op intermediairs en covergisters (inclusief eventuele spin-offs) is 

uitgevoerd. 

4. Van de intermediairs, die onder intensief toezicht staan, is een adequate bijdrage aan de dossieropbouw 

geleverd voor eventuele intrekking van de erkenning door RVO. 

5. Samen met RVO is een analyse is uitgevoerd over welke fysieke inspecties door de NVWA (deels) 

vervangen kunnen worden door administratieve controles op afstand door RVO. 

6. Meerwerk: In het kader van Gebiedsgericht Handhaven (GGH) is de informatie- en datadeling verbeterd 

en zijn gezamenlijke controles conform afspraak uitgevoerd. 

7. Binnenkomende meldingen zijn opgevolgd op basis van een beoordelingskader en de ontvangen vragen 

zijn tijdig beantwoord. 

8. Controles op derogatievoorwaarden 2022 en 2023 conform afspraken met de opdrachtgever uitgevoerd. 

 

Vis duurzaamheid   

Jaarplanresultaat op domeinniveau 

1. Verificaties en cross checks van vangstopgaven zijn uitgevoerd met behulp van de nieuwe VALID 

Inspectietool. 

2. Aan de hand van een pilotproject is de toepasbaarheid van Remote Electronic Monitoring voor het toezicht 

op de aanlandplicht beoordeeld. 

3. De weegprocedures bij het aanlanden van vis zijn aangepast aan de wettelijke voorwaarden die de 

Europese Commissie daaraan stelt. 

4. Het toezicht in de nieuwe Natura 2000 gebieden is verder ontwikkeld en geïmplementeerd. 
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Jaarplanresultaat op domeinniveau 

5. Meerwerk: De systematiek voor het opleggen van bestuurlijke boetes op basis van de Visserijwet is 

ontwikkeld en toegepast. 

6. Meerwerk: Systematiek voor het toezicht op de Visserij Vrije Zones is ontwikkeld en operationeel.  

 

Natuur 

Jaarplanresultaat op domeinniveau 

1. Deels RA: De NVWA heeft een beeld van de handel en daadwerkelijke herkomst van gezaagd hout en 

andere primaire en secundaire houtproducten uit Zuidoost-Azië. 

2. De NVWA heeft een marktverkenning uitgevoerd naar de handel en kweek van kreeften op de IUS lijst en 

aan de hand van de uitkomsten wordt gekeken of en zo ja welke interventies worden uitgevoerd. 

3. Meerwerk: De positie van het CMV wordt versterkt in de periode 2023-2025 in het kader van het actieplan 

versterking zoönosebeleid. 

4. Deels meerwerk1: De NVWA heeft periodiek inspecties uitgevoerd bij grote handelaren en op beurzen en 

markten omdat zij een voorbeeld- en spilfunctie in de handel vervullen. 

 

 

Publiek belang: Plantgezondheid 

Jaarplanresultaat op publiekbelang niveau 

1. Uitbraken en incidenten van quarantaine-organismen zijn aangepakt. 

2. Er is een substantiële bijdrage geleverd aan het vergroten van het draagvlak voor de positie van 

Nederland binnen de EU. 

3. Voor het geborgd afgeven van garanties is het programma Fytobewaking tijdig opgesteld, uitgevoerd en 

gerapporteerd aan de EU. 

4. De verantwoordelijkheden van de NPPO zijn robuust verankerd en uitgevoerd in de samenwerking met de 

keuringsdiensten. 

5. Inhoudelijke aansturing van keuringsdiensten en de Douane is volgens kaderafspraken uitgevoerd. 

 

Fytosanitair  

Jaarplanresultaat op domeinniveau 

1. Prioritaire werkzaamheden op basis van PHR en OCR zijn uitgevoerd op basis van beschikbare capaciteit. 

2. Deels RA middelen: Bestrijding van uitbraken zijn voortvarend aangepakt en nieuwe uitbrakenorganisatie 

is ingeregeld. Proces opvolging beschikking Q-vondsten is vastgesteld en geïmplementeerd. 

3. Inhoudelijke bijdrage aan beleidsvoorbereiding en aan werkgroepen bij IPPC, EPPO, EFSA en in EU-verband 

is geleverd.   

4. Deels RA middelen: Aangeleverde monsters zijn tijdig en conform beschikbare gevalideerde voorschriften 

voor toetsen gediagnosticeerd.  

5. De coderingen en dekkingen ten behoeve van de exportcertificering zaaizaden zijn structureel verbeterd. 

6. Deels RA middelen: In 2023 zijn tenminste 3 draaiboeken opgesteld en is er zover als mogelijk mee 

geoefend. 

7. Vier nieuwe akkerbouwverordeningen voor wratziekte, bruinrot, ringrot en aardappelmoeheid zijn 

geïmplementeerd en een handhavingsaanpak is ontwikkeld. 

8. Fytobewaking is gerealiseerd conform EU-verplichting en noodzaak voor exportgaranties. 

 

 

  

 
1 Meerwerk Actieplan zoönosen. 
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Publiek belang: Productveiligheid  

Jaarplanresultaat op publiekbelang niveau 

1. De data- en informatiepositie van de NVWA om het toezicht beter te richten op risicovolle producten en 

doelgroepen is versterkt. 

2. Het inzicht in handelsstromen en de risico’s in de handelsketens is vergroot. 

3. De NVWA heeft gerichte acties uitgevoerd om bedrijven te stimuleren de naleving te verhogen en de 

samenwerking met branches te versterken. 

4. De basis van het toezicht op productveiligheid is verder versterkt, waarbij tegelijkertijd stappen zijn gezet 

om een nieuwe efficiëntere, robuuste en innovatieve wijze van doelgroepgericht toezicht te 

implementeren. 

5. Aanpassing van werkwijze en wijziging systemen n.a.v. nieuwe wetgeving voor attractie- en 

speeltoestellen, is afgerond en het tweedelijns toezicht is versterkt. 

 

Productveiligheid CHEMIE 

Jaarplanresultaat op domeinniveau  

1. Deels RA middelen: De data- en informatiepositie is versterkt ten behoeve van doelgroepgericht toezicht 

en om signalen snel op te pakken. 

2. Deels RA middelen: Gerichte acties zijn ingezet om bedrijven effectief te stimuleren de naleving te 

verhogen en om de samenwerking met de branche verder te versterken. 

3. Deels RA middelen: Verdere stappen zijn gezet in het op orde brengen van de basis en het inregelen van 

een meer efficiënte, robuuste en innovatieve wijze van doelgroepgericht toezicht. 

4. Deels RA middelen: Inzicht in de productrisico’s en de risico’s in de handelsketen is vergroot. 

 

Productveiligheid FME 

Jaarplanresultaat op domeinniveau  

1. Deels RA middelen: De data- en informatiepositie is versterkt ten behoeve van doelgroepgericht toezicht 

en om signalen snel op te pakken. 

2. Deels RA middelen: Gerichte acties zijn ingezet om bedrijven effectief te stimuleren de naleving te 

verhogen en om de samenwerking met de branche verder te versterken. 

3. Deels RA middelen: Verdere stappen zijn gezet in het op orde brengen van de basis en het inregelen van 

een meer efficiënte, robuuste en innovatieve wijze van doelgroepgericht toezicht. 

4. Deels RA middelen: Inzicht in de productrisico’s en de risico’s in de handelsketen is vergroot, de 

resultaten hiervan zijn gepubliceerd en besproken met de sector. Een effectieve aanpak van een aantal 

risicovolle producten is ontwikkeld. 

 

Productveiligheid WAS  

Jaarplanresultaat op domeinniveau 

1. Deels RA middelen: Een doelgroepenoverzicht is opgesteld en mede op basis hiervan is gerichte 

(handhavings)communicatie ingezet. 

2. Deels RA middelen: Handelsstromen (zowel fysieke als via internet) voor speeltoestellen zijn inzichtelijk 

gemaakt. 

3. Deels RA middelen: Verdere stappen zijn gezet in het op orde brengen van de basis en het inregelen van 

een meer efficiënte, robuuste en innovatieve wijze van doelgroepgericht toezicht (o.a. gebruikmakend van 

een bedrijvenpaspoort). 

4. Deels RA middelen: Tweedelijns toezicht voor het WAS (AKI, PIB en PKS) is verder geprofessionaliseerd. 

 

Productveiligheid WEE 

Jaarplanresultaat op domeinniveau 

1. Toezicht op het juiste gebruik van energielabels in de handel is uitgevoerd. 

2. Productonderzoeken door het NVWA laboratorium of een extern laboratorium om de juistheid van de 

energielabels op producten te verifiëren zijn uitgevoerd.  
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Publiek belang: Tabaks- en alcoholontmoediging 

Jaarplanresultaat op publiekbelang niveau 

1. Risicogericht toezicht op Tabaks- en rookwarenwet (rookverbod, leeftijdgrens (o.a. door inzet testkopers), 

nieuwe verkoopverboden, reclameverbod, productregulering) is uitgevoerd. 

2. Risicogericht toezicht op alcohol-prijsacties in de retail en de verkoop van alcohol op afstand is uitgevoerd, 

waar van toepassing door inzet van doelgroepspecifieke instrumenten. 

3. Toezicht teelt cannabis, binnen het experiment gesloten coffeeshopketen, is uitgevoerd. 

4. Beter zicht op nieuwe trends, marketing- en verkooptechnieken rookwaren, alcohol en cannabis is 

verkregen. 

 

Tabak en alcohol 

Jaarplanresultaat op domeinniveau 

1. Risicogericht toezicht op de naleving van het rookverbod is uitgevoerd. 

2. Risicogericht toezicht, onder andere door inzet testkopers, op de naleving van de leeftijdgrens is 

uitgevoerd. 

3. Het toezicht op de nieuwe verkoopverboden voor tabak en aanverwante producten is geïmplementeerd. 

4. Het toezicht op het verbod op reclame en sponsoring van tabaksproducten en aanverwante producten is 

uitgevoerd. 

5. Het toezicht op de productregulering is risicogericht uitgevoerd en verder ingeregeld. 

6. Risicogericht toezicht op alcohol-prijsacties in de retail en de verkoop van alcohol op afstand is 

uitgevoerd, waar van toepassing door inzet van doelgroepspecifieke instrumenten. 

7. De toezicht op de teelt van cannabis, binnen het experiment gesloten coffeeshopketen, is uitgevoerd. 

8. WAU-middelen: Beter zicht op nieuwe trends, marketing- en verkooptechnieken rookwaren, alcohol en 

cannabis is verkregen. 

 

 

Overig: Controle subsidieregelingen 
Niet grondgebonden subsidieregelingen 

Jaarplanresultaat op domeinniveau  

1. De controles ter plaatse voor de regelingen die vallen onder het EFMZV, EMFAF, ELGF en ELFPO, zoals 

opgenomen in de controle-afspraken, zijn zover als mogelijk op basis van beschikbare capaciteit, tijdig en 

EU conform uitgevoerd. 

2. De controles ter plaatse vallend onder de regelingen POP3+ zijn zover als mogelijk op basis van 

beschikbare capaciteit, tijdig ingeregeld. 

3. De nacontroles in het kader van het Europees Landbouwgarantiefonds zijn zover als mogelijk op basis van 

beschikbare capaciteit, tijdig EU conform uitgevoerd en gerapporteerd aan de EU. 

4. De coördinerende taken, zoals het opstellen van controleprogramma en het jaarverslag, zijn tijdig en EU-

conform uitgevoerd. 

5. De controles ter plaatse in het kader van de GMO (niet-subsidieregeling of niet vermeld in de 

Samenwerkingsafspraak controles ter plaatse RVO en NVWA) zijn zover als mogelijk op basis van 

beschikbare capaciteit, tijdig en EU conform uitgevoerd. 

6. Controles ter plaatse voor nationale subsidieregelingen zijn zover als mogelijk op basis van beschikbare 

capaciteit, tijdig uitgevoerd (NGS en GGS). 

7. Bijdrage is geleverd aan het ondersteunen van en deelnemen aan audits van de genoemde Europese 

regelingen en eventuele bevindingen in het kader van de controles ter plaatse zijn opgevolgd. 

8. RA-middelen: EOM onderzoeken zijn uitgevoerd in samenwerking met IOD en RVO voor zover als 

mogelijk op basis van beschikbare capaciteit. 

9. Bijdrage is geleverd aan het waarborgen van efficiënt, effectief, handhaafbaar en uitvoerbaar toezicht voor 

het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2021-2027 en nieuwe verplichtingen ten aanzien van 

controles ter plaatse zijn tijdig en adequaat geïmplementeerd. 

 

Grondgebonden subsidieregelingen 

Jaarplanresultaat op domeinniveau 

1. Deels meerwerk: De aantallen controles ter plaatse voor de Basisinkomstensteun (BISS), Ecoreglingen 

en voor het Agrarisch Natuur en landschapsbeheer (ANLb), zoals vermeld in de Samenwerkingsafspraak 

Controles ter plaatse RVO-NVWA, zijn voor zover als mogelijk op basis van beschikbare capaciteit, tijdig en 

EU conform uitgevoerd. 
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Jaarplanresultaat op domeinniveau 

2. Bijdrage is geleverd aan het ondersteunen van en deelnemen aan audits van de Europese regelingen en 

eventuele bevindingen in het kader van de controles ter plaatse zijn opgevolgd. 

3. RA-middelen: EOM onderzoeken zijn uitgevoerd in samenwerking met IOD en RVO voor zover als 

mogelijk op basis van beschikbare capaciteit  

4. Deels meerwerk: Bijdrage is geleverd aan het waarborgen van efficiënt, effectief, handhaafbaar en 

uitvoerbaar toezicht voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2021-2027 en nieuwe 

verplichtingen ten aanzien van controles ter plaatse zijn zover als mogelijk op basis van beschikbare 

capaciteit, tijdig en adequaat geïmplementeerd. 

 

Cross compliance 

Jaarplanresultaat op domeinniveau 

1. Risicoanalyse en steekproef (1% van alle aanvragers) zijn tijdig opgeleverd en uitgezet bij andere 

toezichthouders, zoals vermeld in Controleafspraak Cross compliance RVO-NVWA en de daaronder vallende 

bijlagen. 

2. De 1% controles ter plaatse voor conditionaliteiten, zoals vermeld in de Samenwerkingsafspraak Controles 

ter plaatse RVO-NVWA, zijn voor zover als mogelijk op basis van beschikbare capaciteit tijdig en EU-

conform uitgevoerd. 

3. Coördinerende taken voor Cross compliance, zoals vermeld in de Controle afspraak Cross compliance RVO-

NVWA, zijn tijdig en EU conform uitgevoerd. 

4. Nieuwe verplichtingen ten aanzien van controles ter plaatse zijn, voorzover als mogelijk op basis van 

beschikbare capaciteit, tijdig en adequaat geïmplementeerd. 

 

 

Bijdrage aan meerdere publieke belangen:  
Import 

Jaarplanresultaat op domeinniveau 

1. Alle officiële controles van dieren en goederen die de Unie binnenkomen, alsmede de daaraan gerelateerde 

implementatie, ontwikkeling en ondersteuning, zijn overeenkomstig de kaders van Verordening (EU) 

2017/625 gerealiseerd. 

2. Doorgereden zendingen zijn in beeld en worden onderschept. 

3. Er wordt gericht gecontroleerd op risico’s en fraudegevoelige elementen. 

4. De stromen van binnenkomende gezelschapsdieren zijn inzichtelijk en het is helder waar valse 

rabiësverklaringen vandaan komen zodat daar gerichte handhaving op kan plaatsvinden. 

5. Risico’s bij passagiersbagage zijn in beeld en gerichtere controles worden georganiseerd. 

6. RA-middelen Uitgangscontrole op doorvoerzendingen is ingericht en wordt uitgevoerd. 

 

Export 

Jaarplanresultaat op domeinniveau 

1. De afspraken t.b.v. exportcertificering (bindend en verzoek) zijn voorbereid en geïmplementeerd, de 

exportaanvragen zijn beoordeeld, en bijbehorende inspecties en toezicht zijn uitgevoerd. 

2. Deels RA-middelen Het (systeem)toezicht om op afstand veterinaire producten te kunnen certificeren is 

verder geoptimaliseerd. 

3. Meerwerk In navolging van de uitgangscontroles export paarden naar de USA is de uitgangscontrole 

export levende have ontwikkeld en is gestart met de implementatie.  

4. De Brexit-implementatie op basis van de nieuwe datum vanuit VK is afgerond in de 2 kwartalen voor de 

deze definitieve datum. 

 

Opsporing 

Jaarplanresultaat op domeinniveau 

1. Deels RA-middelen: 17-23 opsporingsonderzoeken zijn ingediend voor vervolging bij het Functioneel 

Parket/ Europees Openbaar Ministerie. 

2. Deels RA-middelen: Met Toezicht en Beleid zijn circa 8 bestuurlijke signaleringen met informatie over 

frauderisico’s en oorzaken van fraude besproken. 

3. Deels RA-middelen: Ongeveer 6 strategische fraude-analyses zijn door MT IOD vastgesteld. 

4. Deels RA-middelen: Bijstand wordt geleverd conform (internationale) afspraken. 
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Klantcontact en dienstverlening 

Jaarplanresultaat op domeinniveau 

1. Deels RA/WAU-middelen: Hoge klanttevredenheid over digitale - en telefonische dienstverlening van 

NVWA is binnen afgesproken KPI.  

2. Deels RA/WAU-middelen: Doorzoekbaarheid van website en vindbaarheid van informatie voor bedrijven 

en consumenten is verbeterd. 

3. Deels RA/WAU-middelen: Maximale (100%) bereikbaarheid via de verschillende communicatiekanalen. 

4. Deels RA middelen: Doorlooptijd afhandeling van meldingen, vragen en klachten is steeds meer binnen 

de afgesproken KPI's. 

 

Overig 

Jaarplanresultaat op domeinniveau 

1. Deels RA-middelen: De reputatie en zichtbaarheid van de NVWA zijn verbeterd t.a.v. de nulmeting van 

2022. 

2. Deels RA-middelen: 80% van de bezwaren zijn binnen de wettelijke termijn afgehandeld. De doorlooptijd 

van boetebesluiten op LNV-terrein is teruggebracht naar de norm van 13 weken. De gemiddelde 

doorlooptijd van WOO-besluiten is met 2 maanden verkort naar 4 maanden 

3. BuRO heeft 10-15 adviezen aangeboden aan de departementen en de IG-NVWA, die alle openbaar zijn 

gemaakt. 

4. BuRO heeft de nationale coördinatie van de ontwikkeling van risicobeoordeling en risicocommunicatie 

vanuit en naar EFSA geïntensiveerd 

5. Deels RA/WAU-middelen: Kennisgedreven en risicogericht toezicht heeft verder vorm gekregen; kennis 

wordt systematisch opgebouwd uit databronnen. 

6. NVWA stuurt op het halen van de in het kader van WOT Voedselveiligheid Handhaven geplande aantallen 

analyses (KPI 90% van de aangeleverde analysemonsters) én bewaakt tevens dat WFSR de gevraagde 

resultaten op het terrein van de kennis- en expertiseprojecten oplevert. 

 

 


