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Samenvatting 
De Mainports Rotterdam en Schiphol en de logistieke sector zijn voor de Nederlandse economie 

van groot belang. Vermindering van regeldruk door een efficiënte gegevensuitwisseling tussen 

overheden en bedrijven bevordert de mondiale concurrentiepositie van het betrokken 

bedrijfsleven. Belangrijke voorwaarde voor deze efficiënte gegevensuitwisseling is het 

realiseren van een Nationaal Single Window Handel en Transport. Hiermee kan eenmalige 

gegevensuitwisseling tussen bedrijfsleven en overheid via één centraal informatiepunt 

plaatsvinden. De combinatie van Digipoort en Supd@x, zoals ontwikkeld in de Sggv-casus 

Import veterinaire goederen, is een belangrijke eerste stap op weg naar dit Single Window. 

 

De Stuurgroep Havens1 heeft aangegeven de inzet van Supd@x te willen verbreden naar 

overige goederenstromen en zee- en luchthavens. Als één van de eerste stappen in de 

verbreding van Supd@x is Sggv verzocht om de import van fytosanitaire (plantaardige) 

goederen op Schiphol op te pakken. Daarom heeft Sggv samen met ketenpartners een intake 

uitgevoerd op de potentiële casus „Import fytosanitaire goederen Schiphol‟. Dit rapport bevat 

de resultaten van deze intake. 

 

Sggv en ketenpartners hebben bij het opstellen van dit intakerapport rekening gehouden met 

de visie rond het Single Window en de volgende relevante ontwikkelingen: 

 Informatiemakelaar Overheid en Informatiemakelaar Industrie op Schiphol; 

 project elektronische fytosanitaire certificaten vanuit Kenia; 

 project Fytogarant; 

 programma e-Inspecties. 

 

Import fytosanitaire goederen op Schiphol 

Import van fytosanitaire goederen op Schiphol bestaat uit de import van producten als verse 

snijbloemen, planten, bollen en stekmateriaal. Om aan andere landen het hele jaar producten 

van goede kwaliteit te kunnen leveren is import van fytosanitaire goederen een belangrijke 

economische activiteit voor Nederland. Totaal bedraagt de import van fytosanitaire goederen € 

7,8 miljard per jaar, waarvan ongeveer twee miljard euro per vliegtuig wordt geïmporteerd. 

 

Het huidige proces voor de import van fytosanitaire goederen op Schiphol kent de volgende 

knelpunten: 

 meervoudig aanleveren van informatie en onvoldoende hergebruik van informatie; 

 niet gecoördineerde inspecties; 

 vertraging importproces bij bedrijfsleven; 

 ontbreken van integraal procesbeheer. 

 

Verbeteringen 

Kern van de in dit intakerapport voorgestelde verbeteringen is dat reeds beschikbare 

ladinginformatie met behulp van Supd@x wordt ontsloten voor alle betrokkenen. Hierdoor kan 

het aantal berichten van bedrijfsleven aan overheid worden verminderd en de transparantie 

naar bedrijfsleven en overheid worden vergroot. Dit maakt een kortere doorlooptijd van de 

                                                

 
1  De Stuurgroep Havens is het gremium ingericht door overheid en bedrijfsleven met als doel de 

totstandkoming van het Single Window voor verplichte meldingen aan de overheid te stimuleren en te 

coördineren. De stuurgroep draagt bij aan het overbruggen van barrières, het versterken van de 

concurrentiepositie van ondernemers en de slagkracht van overheden. De Stuurgroep Havens bestaat 

uit vertegenwoordigers op hoog bestuurlijk niveau van Douane, nVWA, IVW, EL&I, Havenbedrijf 

Rotterdam, EVO, VNO-NCW en zal binnenkort worden uitgebreid met Rijkswaterstaat.     



 Intakerapportage voor de casus Import fytosanitaire goederen Schiphol 

5 

 

goederen mogelijk en geeft de Douane en nVWA/KCB de mogelijkheid onderling hun inspecties 

te coördineren. Doel is het proces van de import van fytosanitaire goederen op Schiphol te 

verbeteren vergelijkbaar met de verbeteringen van de veterinaire import in Rotterdam. 

Daarnaast bevat het intakerapport het voorstel om een ketenoverleg tussen alle betrokken in 

het leven te roepen om zo het integraal procesbeheer structureel te organiseren. 

 

Uitvoering casus 

De ketenpartners verzoeken Sggv om de sector te ondersteunen met een casus bestaande uit: 

 Het oprichten van een ketenoverleg dat zorgt voor een blijvende afstemming tussen alle 

partijen in het importproces; 

 Het voorbereiden van de benodigde ketenherinrichting, inclusief een vernieuwing van de 

wijze van toezicht waarin toezichthouders hun toezicht onderling afstemmen en informatie 

delen. 

 Het uitwerken van exploitatievormen voor de benodigde ICT-oplossingen. 

 Het toetsen van de voorgestelde verbeteringen, bijvoorbeeld met behulp van een 

praktijkproef. 

 Het ondersteunen van de totstandkoming van de borging van samenwerking tussen de 

ketenpartners. 

 

In lijn met de notitie „Visie verbreding casus Import Veterinaire Goederen‟ wordt voorgesteld de 

casus onder aansturing van de stuurgroep Havens te laten vallen. Gezien de reeds lopende 

ontwikkelingen die relevant zijn voor de casus is het belangrijk aan te sluiten bij bestaande 

overlegstructuren. 

 

De globale planning van de casus is als volgt:  

 Start, opstellen plan van aanpak, januari 2011; 

 Analyse huidige situatie en ontwerp gewenste situatie en opzet praktijkproef, eerste en 

tweede kwartaal 2011; 

 Uitvoeren praktijkproef, tweede en derde kwartaal 2011; 

 Besluitvorming en afronding casus, vierde kwartaal 2011. 

 

 

Initiële business case 

De in dit intakerapport voorgestelde oplossing kent de volgende verwachte baten: 

 door invoering van een ketenoverleg is er duidelijkheid over het ketenbrede proces en de 

wijzigingen daarin; 

 door verhoging van de efficiëntie, een betere concurrentiepositie voor het bedrijfsleven; 

 de importeur of expediteur kan voldoen aan de informatieplicht door middel van één 

bericht aan de overheid in plaats van twee; 

 de importeur of expediteur kan efficiënter afspraken maken met het keurpunt voor fysieke 

inspectie en documentcontrole; 

 verbeterde afstemming tussen de inspectiediensten: de basis voor gerichter en beter 

toezicht. 

 

Een deel van deze baten is kwantitatief te maken. De verwachte besparingen bedragen €3,47 

miljoen: een besparing van ongeveer 65% op de huidige administratieve lasten van €5,33 

miljoen2. De besparingen komen volledig ten goede van het bedrijfsleven. Voor de overheid zijn 

de verwachte baten niet kwantitatief te maken. 

                                                

 
2  N.B. dit zijn de huidige administratieve lasten op de punten waar besparingen worden verwacht. Het 

zijn niet de totale administratieve lasten. 
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De lasten van de voorgestelde oplossing bestaan uit drie delen: 

 De uitvoering van de casus door casusdeelnemers en Sggv, éénmalig €545.000. 

 De invoering van de oplossing in de praktijk door de ketenpartijen en dienstverleners, 

eenmalig €240.000. De lasten van de invoering van de oplossing bij de ketenpartijen is in 

de initiële business case buiten beschouwing gelaten omdat deze nog onbekend zijn. Later 

in de casus ontstaat meer inzicht in deze lasten en zal de business case worden herijkt. 

 Het in stand houden en doorontwikkelen van de oplossing door de ketenpartijen en 

dienstverleners, jaarlijks €72.000. Ook de jaarlijkse lasten bij de ketenpartijen zijn buiten 

beschouwing gelaten omdat ze nog onbekend zijn. 

 

Onderstaande tabel vat de kwantitatieve baten en lasten samen. 

 

Overzicht baten en lasten Eenmalig 

2010, 2011 

Jaarlijks 

2011 en verder 

Baten 

Bedrijfsleven - € 3.469.180 

Overheid - - 

Totaal baten  € 3.469.180 

Lasten 

Uitvoering casus 

 Sggv en deelnemers 

€ 545.000 - 

Invoering oplossing 

 Supd@x-exploitant 

 

€ 240.000 

 

- 

In stand houden oplossing 

 Supd@x-exploitant 

 

- 

 

€ 72.000 

Totaal lasten € 785.000 € 72.000 

Resultaat  

(baten minus lasten) 

- € 785.000 € 3.397.180 
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1 Inleiding  

1.1 Aanleiding 

De Mainports Rotterdam en Schiphol en de logistieke sector zijn voor de Nederlandse economie 

van groot belang. Vermindering van regeldruk door een efficiënte gegevensuitwisseling tussen 

overheden en bedrijven bevordert de mondiale concurrentiepositie van het betrokken 

bedrijfsleven. De gegevensuitwisseling in de keten overheid – bedrijfsleven kan met behulp van 

ICT vereenvoudigd worden en tot meer inzicht in de importstroom leiden. Daardoor kunnen 

inspecties door de overheid beter worden gepland en de import door het bedrijfsleven 

efficiënter afgewikkeld worden. 

 

Belangrijke voorwaarde voor deze transparantie en optimalisatie is het realiseren van één 

Nationaal Single Window Handel en Transport: eenmalige gegevensaanlevering door het 

bedrijfsleven aan de overheid via één centraal informatiepunt aan overheidszijde. 

Uitgangspunten hierbij zijn naast eenmalige gegevensaanlevering, goede gegevensuitwisseling 

tussen overheden onderling, transparantie in de keten en een centraal informatiepunt waar 

informatie verwerkt wordt. 

 

Door overheidsorganisaties en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven gezamenlijk, verenigd 

in de Stuurgroep Havens, is afgelopen periode een eerste stap gezet om tot dit Single Window 

te komen. In de visie van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

(EL&I), welke recent door de Stuurgroep Havens is bevestigd, is de combinatie van Digipoort 

en Supd@x (Supply Chain Data Exchange)3 een belangrijke eerste stap op weg naar het Single 

Window. Digipoort is hét overheidskanaal voor alle meldingen van bedrijfsleven aan overheid. 

Supd@x functioneert als „intelligente schil‟ rond Digipoort door gegevens te combineren. Met 

Supd@x geven de Nederlandse overheidsdiensten invulling aan hun verantwoordelijkheid om 

een Single Window voor het bedrijfsleven te creëren op het gebied van handel en transport. 

Supd@x is ontwikkeld in de casus Import veterinaire goederen van het programma Slim 

geregeld, goed verbonden (Sggv). Supd@x zorgt ervoor dat meer transparantie wordt 

gecreëerd over de gehele keten, specifiek door het koppelen van bestaand berichtenverkeer 

tussen de verschillende ketenpartners en het toegankelijk maken van deze berichten. 

Inspecties kunnen met gebruikmaking van Supd@x gecoördineerd plaats vinden. 

 

De Stuurgroep heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in de verbreding van Supd@x naar 

overige goederenstromen en overige zee- en luchthavens. Deze verbreding is de volgende stap 

in de richting van een Single Window. In de eindsituatie zal bovenstaande niet voor één enkele 

goederenstroom of haven gerealiseerd worden, maar voor de gehele Nederlandse logistieke 

sector; van (lucht)havens tot en met het achterland. De hierdoor ontstane vergroting van de 

transparantie in de keten stelt het bedrijfsleven in staat de logistieke afhandeling van goederen 

tot de eindbestemming optimaal te plannen.  

 

De verbreding zal stapsgewijs plaatsvinden, zodat de betrokken toezichthoudende organisaties 

met het bedrijfsleven geleidelijk kunnen toewerken naar een andere werkwijze. Als één van de 

eerste stappen in de verbreding van Supd@x is Sggv verzocht om de import van fytosanitaire 

(plantaardige) goederen op Schiphol ter hand te nemen en de ketenpartners te faciliteren. Een 

                                                

 
3 Supd@x zorgt voor eenmalige gegevensaanlevering aan de overheid door het bedrijfsleven door gebruik 

te maken van informatie die op verschillende plaatsen binnen de keten beschikbaar is. Daarnaast biedt 
Supd@x een informatiecockpit waarmee de bedrijven statusinformatie ten aanzien van de diverse 
overheidsinterventies kunnen inzien en op basis hiervan meer inzicht krijgen in doorlooptijden en 
daardoor de logistieke processen beter kunnen plannen. 
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volgende stap zal de verbreding naar de import van fytosanitaire goederen in de Rotterdamse 

haven zijn, zoals verzocht door het handelsplatform Frugi Venta in een brief aan het ministerie 

van EL&I op 12 november 2010. 

 

Hiertoe heeft Sggv, op verzoek van het bedrijfsleven verenigd in het Platform Agrologistiek, 

eind 2009 al een verkenning gedaan naar mogelijke besparingen door verlaging van de 

regeldruk in agrarische importketens. De conclusie van deze verkenning is dat er inderdaad 

mogelijkheden bestaan om de kosten voor het bedrijfsleven te verlagen door verdere 

digitalisering en verbetering van de informatie-uitwisseling tussen bedrijfsleven en overheid. 

 

Naar aanleiding van bovengenoemde verkenning en het verzoek om stapsgewijze verbreding 

van Supd@x naar landelijk gebruik heeft Sggv samen met ketenpartners een intake uitgevoerd 

naar de potentiële casus „Import fytosanitaire goederen Schiphol‟. Dit rapport bevat de 

resultaten van deze intake. 

 

1.2 Doel 

Doel van de intake is om een basis te vormen voor besluitvorming door overheid en 

bedrijfsleven over de uitvoering van de casus. Tijdens de intake is verkend wat de knelpunten 

zijn, welke oplossingen mogelijk zijn en of sprake is van een positieve businesscase. Daarnaast 

dient de intakefase om commitment van de betrokken partijen te krijgen voor de uitvoering 

van de casus. 

 

Sggv en ketenpartners hebben bij de totstandkoming van dit intakerapport invulling gegeven 

aan de hierboven geschetste visie. Intensieve afstemming aangaande de ontwikkelingen rond 

het Single Window met betrokken ministeries Financiën, Infrastructuur en Milieu en 

Economische zaken, Landbouw en Innovatie, (EL&I), alsmede met de betrokken 

toezichthouders en inspectiediensten vindt continu plaats. Deze afstemming gebeurt middels de 

hiertoe ingerichte ketenoverleggen waarin vertegenwoordigers vanuit zowel ministeries als 

lagere overheden gezamenlijk bezien hoe het ontwikkelen van een Single Window verder 

gerealiseerd kan worden. 
 

De verkenning van de oplossingsrichting heeft geresulteerd in een voorgestelde oplossing die 

recht doet aan de (landelijke) visie om middels Supd@x te komen tot een Single Window, 

waarbij rekening gehouden wordt met de ontwikkelingen op Schiphol. 

 

Het intakerapport omvat de volgende onderdelen: 

 een inventarisatie van relevante ontwikkelingen voor de casus in hoofdstuk 2; 

 een verkenning van de huidige knelpunten in hoofdstuk 3; 

 een verkenning van de oplossingsrichting in hoofdstuk 4; 

 een beschrijving van de betrokkenen, rollen en verantwoordelijkheden, planning en 

benodigde middelen voor de uitvoering van de casus in hoofdstuk 5, en 

 een initiële businesscase voor de casus in hoofdstuk 6. 

 

1.3 Schets import fytosanitaire goederen 

In deze paragraaf wordt nader ingegaan op wat precies wordt bedoeld met de import van 

fytosanitaire goederen, welke bedragen hiermee zijn gemoeid en de vigerende wet- en 

regelgeving.  

 

Import van fytosanitaire goederen op Schiphol bestaat uit de import van producten als verse 

snijbloemen, planten, bollen en stekmateriaal. Om aan andere, hoofdzakelijk Europese landen 

het hele jaar producten van goede kwaliteit te kunnen leveren is import van fytosanitaire 
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goederen een belangrijke economische activiteit voor Nederland. Wat ooit is begonnen als 

aanvulling op de Nederlandse productie is inmiddels niet meer weg te denken. 

 

Totaal bedraagt de import van fytosanitaire goederen € 7,8 miljard per jaar, waarvan ongeveer 

twee miljard euro per vliegtuig wordt geïmporteerd, hoofdzakelijk snijbloemen. Belangrijke 

landen van herkomst buiten Europa zijn Kenia, Ethiopië, Columbia, Equador en Costa Rica. 

 

De exportomzet4 van fytosanitaire goederen is totaal ongeveer € 15 miljard per jaar, inclusief 

de re-export van geïmporteerde fytosanitaire goederen. Omdat een belangrijk deel van de 

import weer wordt geëxporteerd is een efficiënte afhandeling en hergebruik van informatie en 

keuringsresultaten van een importzending belangrijk om de concurrentiepositie van de 

Nederlandse groothandel te verbeteren. 

 

Op de import van plantaardige goederen is verschillende wet- en regelgeving van toepassing, 

zoals: 

 de communautaire regeling op fytosanitair gebied in Richtlijn 2000/29/EG die tot doel 

heeft te voorkomen dat organismen die schadelijk kunnen zijn voor planten of 

fytosanitaire goederen in de Europese Unie worden binnengebracht of verspreid; 

 EU-verordening 338/97, handel in uitheemse dieren- en plantensoorten (CITES), en 

 EU-verordening 1580/2007 voor groenten en fruit. 

 

De lidstaten van de Europese Unie hebben zowel het recht als de plicht om het verkeer op hun 

grondgebied en het binnenbrengen vanuit derde landen in de Europese Unie van planten of 

fytosanitaire goederen te regelen. Voor landen die planten of fytosanitaire goederen naar de 

Europese Unie willen uitvoeren, gelden ook verplichtingen. Concreet betekent dit dat een 

importeur fytosanitaire inspecties moet aanvragen. Deze inspecties worden in Nederland door 

het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB) uitgevoerd onder regie van de nieuwe Voedsel en Waren 

Autoriteit (nVWA).  

 

Naast wet- en regelgeving specifiek voor fytosanitaire goederen is ook de algemene wet- en 

regelgeving voor import van toepassing, met name het Communautaire Douane Wetboek 

(CDW). In het CDW zijn alle oorspronkelijke Europese verordeningen en Europese richtlijnen 

betreffende de Douane geïntegreerd.  

 

Voor de import van fytosanitaire goederen op Schiphol gelden de volgende aantallen per jaar 

(2009): 

 133.400 importzendingen van fytosanitaire goederen; 

 10.000 inspecties door het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB) onder regie van de nieuwe 

Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA); 

 1.735 fysieke controles door Douane, en 

 133.400 documentcontroles van fytosanitaire certificaten. 

 

                                                

 
4
   Naar landen binnen en buiten de Europese Unie. 
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1.4 Betrokken partijen 

De volgende partijen hebben bij de totstandkoming van dit rapport een rol gespeeld. 

Vanuit het bedrijfsleven  

 Air Cargo Netherlands (ACN)  

ACN is de brancheorganisatie voor de luchtvrachtindustrie in Nederland. De 

hoofddoelstelling van ACN is het ontwikkelen van de Nederlandse luchtvrachtindustrie.  

 

 Cargonaut 

Cargonaut B.V. is een onderneming met als doel ketenbrede oplossingen te creëren met 

behulp van informatiediensten voor luchtvaartmaatschappijen, expediteurs, afhandelaren, 

transporteurs, verladers, Douane- en andere overheidsdiensten. Cargonaut levert op 

Schiphol het belangrijkste Port Community Systeem. 

 

 Importeurs en expediteurs 

J. van de Put Fresh Cargo Handling.  

Van de Put vervoert en bewaart tijdelijk bederfelijke goederen als bloemen, groenten en 

fruit. Import en export door de lucht, over de weg of over zee en transit behoren tot de 

diensten. Van de Put verzorgt ook de documentenafhandeling en inklaring van de 

goederen. Van de Put is verreweg de grootste importeur/expediteur van fytosanitaire 

goederen in Nederland. 

Vanuit de overheid 

 De Douane 

De Douane zorgt ervoor dat goederen die het land niet binnen mogen komen aan de grens 

worden tegengehouden. De Douane stopt daarnaast ook de uitvoer van goederen die niet 

mogen worden uitgevoerd naar bepaalde landen. Ten tweede controleert de Douane de 

juiste toepassing van Europese en nationale Douanewetgeving bij in- en uitvoer. Ten 

derde houdt de Douane zich bezig met het heffen en innen van belastingen, zowel 

belastingen bij invoer, die gedeeltelijk in Europees verband worden vastgesteld, als heffing 

en inning van accijnzen en verbruiksbelastingen. 

De Douane is de eerste overheidspartij die relevante ladinginformatie vanuit het 

bedrijfsleven ontvangt. De Douane is hiermee een belangrijke schakel in de keten met het 

oog op hergebruik van informatie. 

 

 De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) 

Als voorbereiding op de fusie per 1 januari 2012 hebben de Plantenziektenkundige Dienst, 

de Algemene Inspectiedienst en de Voedsel en Waren Autoriteit hun organisaties 

bijeengebracht tot een tijdelijke werkorganisatie van de nieuwe Voedsel en Waren 

Autoriteit. De nVWA bewaakt de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn, de 

veiligheid van voedsel en consumentenproducten en handhaaft de natuurwetgeving. De 

Divisie Plant binnen de nVWA is onder andere verantwoordelijk voor toezicht op de 

werkterreinen fytosanitair, gewasbescherming, natuur, meststoffen en grondgebonden 

subsidieregelingen. 

Om tot ketenoptimalisatie en meer risicogebaseerd toezicht in de keten te komen is de 

nVWA als verantwoordelijke instantie voor voedselveiligheid een essentiële schakel. 
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 Het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB) 

Het KCB is een zelfstandig bestuursorgaan dat onder toezicht staat van het ministerie van 

EL&I. Het KCB verricht uitsluitend publieke taken. Het KCB wordt bestuurd door 

vertegenwoordigers van organisaties van producenten en handelaren in groenten en fruit 

en handelaren in sierteeltproducten. Het KCB voert de import- en exportinspecties uit in 

opdracht van de nVWA op fytosanitaire goederen. In de rest van het rapport spreken we 

daarom vaak over de combinatie nVWA/KCB. 

 

 Logius 

Logius is de dienst digitale overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties. Logius beheert overheidsbrede ICT-oplossingen en 

gemeenschappelijke standaarden, die de communicatie tussen overheden, burgers en 

bedrijven vereenvoudigen. Logius is beheerder van de Digipoort (voorheen de 

Overheidstransactiepoort, OTP). 

 

1.5 Aandachtspunten 

Bij het verzoek tot het starten van de intake voor de casus en tijdens de intake is specifiek 

aandacht gevraagd voor een aantal punten. Deze punten hebben betrekking op de reeds 

gestarte initiatieven in de keten, alsmede op het benodigde commitment van ketenpartners om 

een casus een succes te laten worden. 

 

1. Opleveren van een businesscase, die door alle betrokkenen als realistisch wordt 

beoordeeld. 

Dit intakerapport bevat een initiële businesscase die in samenwerking met betrokken 

partijen is opgesteld. Onderdeel van het door partijen gegeven commitment betreft 

instemming met deze initiële businesscase. De businesscase zal tijdens en na de 

uitvoering van de casus verschillende keren met de ketenpartners worden herijkt. 

 

2. De oplossing moet zich niet beperken tot de bouw en implementatie van een ICT-

voorziening op basis van het Supd@x-concept. Een succesvolle implementatie staat of 

valt met een goede betrokkenheid van de Douane, de nVWA en fytosanitaire 

keuringsdiensten, met name het KCB. Deze partijen moeten in staat zijn om de 

voorgestelde verbeteringen ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen. De 

"inhoudelijke" regierol dient bij de Douane en nVWA te worden belegd. 

De oplossingsrichting voor procesoptimalisatie in de fytosanitaire importstroom zal niet 

alleen bestaan uit ICT-componenten. De ICT-componenten vloeien voort uit afspraken 

gemaakt tussen ketenpartners onderling en vormen het middel om het gestelde doel te 

bereiken. Het succes van de casus valt of staat met de bereidheid bij ketenpartners om 

hun werkwijze aan te passen. Hier ziet ook het door partijen afgegeven commitment op 

toe. De inhoudelijke regierol voor de inspectieprocessen berust bij de Douane in 

afstemming met de nVWA.  

 

3. Goede betrokkenheid van het bedrijfsleven voor aansluiting bij soortgelijke 

ontwikkelingen in het bedrijfsleven ter voorkoming van dubbelingen en versnippering 

van inzet.  

Hoofdstuk 2 inventariseert relevante ontwikkelingen, zowel aan de kant van het 

bedrijfsleven als aan de kant van de overheid. Tijdens de intakefase is met 

vertegenwoordigers van relevante ontwikkelingen gesproken. Sggv zal met 

ketenpartners aansluiten bij deze ontwikkelingen en er met ketenpartners voor zorgen 

dat de casus bestaande ontwikkelingen zal versterken, danwel aanvullen.  
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4. Het is gewenst de ervaringen en nog uitstaande wensen in het kader van het project 

FYTOGARANT mee te nemen in de intakefase. 

Hoofdstuk 2 bevat een korte beschrijving van het project FYTOGARANT. Tijdens de 

intakefase is gesproken met de projectleider van het project FYTOGARANT. 

FYTOGARANT heeft reeds een aantal stappen gezet op het gebied van gecoördineerde 

inspecties door de Douane en de nVWA maar ketenpartners geven aan dat er nog 

verdere stappen gewenst zijn. Gedurende de uitvoering van de casus zullen deze 

wensen worden geïnventariseerd en zal samen met de betrokkenen worden bepaald of 

deze wensen zijn te integreren in de voorgestelde verbeteringen.  

 

5. Gebruikmaken van bestaande overlegstructuren als Stuurgroep CLIENT en Stuurgroep 

Havens.  

In lijn met de verbreding van de inzet van Supd@x onder regie van de stuurgroep 

Havens ligt het voor de hand om de strategische aansturing van de casus via de 

Stuurgroep Havens te laten verlopen. Omdat de casus echter ook van belang is voor 

zowel de stuurgroep van het EL&I (voorheen LNV)-programma CLIENT5 als de 

werkgroep Grens en Vracht van BPVS6 dienen beide groepen actief te worden 

betrokken.  

 

6. Eventuele ICT-oplossingen dienen conform Rijks- en EL&I (voorheen EZ)-beleid in open 

standaarden te worden gemaakt.  

De overheid bevordert het gebruik van open standaarden. Open standaarden hebben 

voordelen met betrekking tot interoperabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid. De 

overheid hanteert voor zichzelf het „pas toe of leg uit‟ principe. Sggv en Supd@x vormen 

hierop geen uitzondering. Sggv en ketenpartners zullen derhalve conform staand beleid 

aangaande open standaarden handelen. 

 

7. Tevens te bezien welke procesverbeteringen mogelijk zijn voor de exportstroom.  

Een belangrijk deel van fytosanitaire import is weer bestemd voor re-export. In 

hoofdstuk 3 staat beschreven dat een knelpunt bij re-export is dat er geen gebruik 

gemaakt wordt van de informatie die is ontvangen bij de import van de goederen. 

Daarnaast is er een lopend initiatief dat zich richt op de verbetering van het 

exportproces op Schiphol, namelijk Informatiemakelaar Industrie voor de Export 

Aanleverprocedure. 

Sggv en ketenpartners zullen gedurende de uitvoering van de casus nader onderzoeken 

wat de knelpunten bij re-export zijn en hoe de oplossingen voor het importproces 

kunnen bijdragen aan de verbetering van de knelpunten bij re-export. Daarnaast wordt 

voorzien om buiten deze casus met ketenpartners in Q1 2011 de mogelijkheden voor de 

toepassing van Supd@x in exportstromen in brede zin te verkennen. 

 

                                                

 
5
 CLIENT staat voor Controle op Landbouwgoederen bij Import en Export naar een Nieuwe Toekomst. 

CLIENT was een LNV-programma voor het verbeteren van import- en exportprocessen. CLIENT Import 
en CLIENT Export zijn ook ICT-systemen van EL&I (nVWA). 

6
 De werkgroep ‘Grens en Vracht’ is onderdeel van de overlegstructuur  BPVS – Beveiliging en Publieke 

Veiligheid Schiphol. In het Platform Beveiliging en Publieke Veiligheid Schiphol werkt Schiphol samen met 
verschillende overheidspartijen om vorm te geven aan onderdelen van het beveiligingsbeleid. 
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2 Relevante ontwikkelingen 

In de keten en daarbuiten zijn vele ontwikkelingen op het gebied van procesoptimalisatie en 

risicogebaseerd toezicht te onderkennen. Kern van de casus is om verbinding en verrijking 

tussen de bestaande initiatieven te bereiken, de huidige versnippering te verhelpen en aan te 

sluiten bij de (landelijke) ontwikkeling in de richting van Single Window (zie ook hoofdstuk 1). 

Naast de ontwikkelingen omtrent Single Window en Supd@x zijn de volgende ontwikkelingen 

voor deze casus van betekenis. 

 

2.1 Informatiemakelaar Overheid 

Het project Informatiemakelaar Overheid (IMO) komt voort uit de werkgroep Grens & Vracht 

van het platform BPVS. Het platform BPVS (Beveiliging en Publieke Veiligheid Schiphol) wil de 

belangen van het bedrijfsleven en de handhaving door de overheid samen laten opgaan. De 

doelstelling voor het bedrijfsleven is efficiëntie in de logistieke keten door onder meer 

transparantie, voorspelbaarheid en minder verstoringen. De doelstelling voor de overheid is een 

hoger niveau van toezicht, mede ingegeven door de hogere veiligheidseisen op luchthavens. 

Om deze doelstellingen van bedrijfsleven en overheid te realiseren gaat BPVS ervan uit dat het 

toezicht mede gebaseerd dient te zijn op de kwaliteitbeheerssystemen van het bedrijfsleven.  

 

In de concrete uitwerking van bovenstaande heeft de Douane de regiefunctie over de 

coördinatie van informatiestromen en inspecties van toezichthouders op Schiphol. De Douane 

vervult vanuit deze regiefunctie de rol van opdrachtgever van het project Informatiemakelaar 

Overheid. De doelstelling van het project Informatiemakelaar Overheid is het realiseren van 

een informatiemakelaarsfunctie die ondersteuning biedt aan een integrale, efficiëntere en 

effectievere wijze van toezicht. Hiermee ondersteunt IMO de Douane bij het uitvoeren van de 

coördinatie van de inspecties op Schiphol. 

 

Informatiemakelaar Overheid is een prototype applicatie die informatie toont van alle 

binnenkomende, transfer- en uitgaande luchtvrachtzendingen op basis van de 

berichtenadministratie van Cargonaut. In december 2010 is de fase van IMO onder de naam 

eCargo Customs Control (ECCC) door de Douane in gebruik genomen.  

 

2.2 Informatiemakelaar Industrie 

Parallel aan Informatiemakelaar Overheid loopt een vergelijkbaar project vanuit het perspectief 

van het bedrijfsleven: Informatiemakelaar Industrie (IMI), ook wel de Export Aanleverapplicatie 

genoemd. Met de Export Aanleverapplicatie wordt het bedrijfsleven in staat gesteld om het 

export-aanleverproces beter en nauwkeuriger te laten verlopen. Met de applicatie wordt vooraf, 

tijdens en na afloop van de aanlevering, inzage verschaft in de status van zendingen die 

aangeleverd worden op basis van de berichtenadministratie van Cargonaut. Inmiddels is 

hiervoor een prototype applicatie ontwikkeld. 

 

2.3 Elektronisch fytosanitair certificaat vanuit Kenia 

Het ministerie van EL&I (voorheen LNV) is gestart met een pilot voor elektronische certificering 

vanuit Kenia. Dat betekent dat het fytosanitaire certificaat7 elektronisch wordt verstuurd vanuit 

Kenia naar de nVWA in Nederland, waardoor de fysieke documentcontrole van het papieren 

fytosanitaire certificaat volledig komt te vervallen. In de eerste helft van 2011 zal een pilot 

                                                

 
7
 Een fytosanitair certificaat wordt afgegeven in het exporterende land na inspectie van de plantaardige 

goederen. 
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plaatsvinden van het versturen van electronische certificaten vanuit Kenia naar de nVWA in 

Nederland.  

 

Dit is een relevante ontwikkeling aangezien het in de nabije toekomst wellicht mogelijk wordt 

om „papierloos‟ rozen te importeren vanuit Kenia naar Schiphol. Het succes van onderliggende 

casus kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren door de procesherinrichting hierop al voor 

te bereiden.  

 

2.4 Project Fytogarant 

Het project FYTOGARANT is een project van EL&I (voorheen LNV). Uit de nieuwsbrief 

FYTOGARANT, Plantenziektenkundige Dienst8, 1e editie, januari 2009: 

“De fytosanitaire garantiestelling is er op gericht om te voorkomen dat ziekten en plagen 

worden geïntroduceerd in de (Nederlandse) teelten en in het openbaar groen. 

Naar aanleiding van een aantal incidenten bij de import en export van planten heeft het 

Ministerie van LNV de afgelopen 2 jaar gewerkt aan een inventarisatie van mogelijke 

verbeteringen in het fytosanitaire garantiestelsel. Daaruit kwam naar voren dat het toezicht 

aan de buitengrens en de samenwerking tussen de Plantenziektenkundige Dienst (PD) en de 

Douane verder geïntensiveerd diende te worden. Ook werd besloten tot het meer integreren 

van de fytosanitaire- en Douane- importprocedures. Naast een verplichting tot vooraanmelding 

en het koppelen van systemen wordt hiermee een effectievere en zo mogelijk ook snellere 

afhandeling van de fytosanitaire importprocedure beoogt. Hierover is regelmatig, onder de 

naam FYTOGARANT, overleg gevoerd met het bedrijfsleven/brancheorganisaties.” 

 

FYTOGARANT heeft reeds een aantal stappen gezet op weg naar procesoptimalisatie. Echter, 

zowel het bedrijfsleven als overheden geven aan dat nog verdere optimalisatie in de keten 

mogelijk is op het gebied van gecoördineerd toezicht. Sggv wordt verzocht aan te sluiten en 

voort te borduren op de reeds gezette stappen. 

 

In Bijlage A (Relevante ontwikkelingen) staan de door FYTOGARANT doorgevoerde wijzigingen 

opgesomd. 

 

2.5 Programma e-Inspecties 

Het programma e-Inspecties is onderdeel van het rijksbrede programma Vernieuwing Toezicht 

en verbetert de gegevensuitwisseling en samenwerking tussen inspectiediensten. Eén van de 

producten van het programma e-Inspecties is Inspectieview, een ICT-voorziening waarop naar 

verwachting in de toekomst alle Rijksinspecties, andere toezichthouders en uitvoeringsdiensten 

aansluiten als leveranciers en afnemers van gegevens. Er zijn momenteel geen concrete 

plannen om Inspectieview te gaan gebruiken bij het toezicht op import. Daarnaast ontsluit 

Inspectieview alleen inspectieresultaten van afgeronde inspecties. Het biedt op dit moment 

geen ondersteuning voor het coördineren van geplande inspecties of het geautomatiseerd 

doorgeven van inspectieresultaten, bijvoorbeeld van nVWA/KCB naar de Douane. 

                                                

 
8
 Tegenwoordig nVWA, Divisie Plant. 
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3 Huidige Situatie (IST) 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de huidige situatie. De import van fytosanitaire 

goederen op Schiphol kenmerkt zich als tijdkritisch en kent een veelheid aan met elkaar 

verweven processen, berichtenstromen en ICT-systemen. Het schema hieronder toont ter 

illustratie een vereenvoudigd verloop van de import van snijbloemen uit Kenia naar Nederland 

via Schiphol. In de volgende paragraaf is het proces uitvoeriger beschreven. De tijdsduur van 

veld-naar-vaas voor snijbloemen uit Kenia is ongeveer 30 uur. Het schema hieronder laat de 

belangrijkste stappen in deze 30 uur zien. De in het schema genoemde inspecties vinden plaats 

naar aanleiding van geautomatiseerde risicogerichte selecties door de Douane en de 

nVWA/KCB. Het gekleurde deel van het schema l geeft de scope van de casus weer. 

 

- 14uur Bloemen geoogst op veld in Kenia 

- 10 uur Start belading vliegtuig in Kenia 

Expediteur bepaalt de keurlocatie (eigen locatie of loods importeur) 

Expediteur stelt transportplanning op en stuurt transportopdracht naar vervoerder via fax 

of e-mail 

- 4 uur Luchtvaartmaatschappij stuurt summiere aangifte naar DMF-systeem Douane Nederland 

Expediteur ontvangt luchtvrachtbrief via e-mail van aflader in Kenia 

Expediteur bepaalt wel of geen keuringsplicht 

Expediteur maakt dossier aan in eigen systeem 

Expediteur verstuurt vooraanmelding naar CLIENT-systeem nVWA/KCB 

Expediteur controleert verwachte aankomsttijd van vliegtuig op website van Schiphol 

Aankomst 

(ATA) 0 

uur 

Afhandelaar lost vliegtuig 

Expediteur heeft contact met vervoerder voor specifieke instructies en afspraken  

Afhandelaar schrijft zending in in vrije zone van Schiphol met bericht aan DGVS-systeem 

Douane 

Douane inspecteert eventueel geloste lading op verboden goederen (scan) 

+ 1–3 uur Vervoerder haalt zending af en vervoert deze naar de inspectielocatie nVWA/KCB 

Afhandelaar schrijft de zending uit in het geval deze de vrije zone verlaat met bericht aan 

DGVS 

Expediteur meldt transport zending naar inspectielocatie aan met bericht aan NCTS-

systeem Douane 

+ 6 uur Vervoerder komt aan op inspectielocatie nVWA/KCB 

Expediteur meldt transport af met bericht aan NCTS-systeem Douane 

nVWA/KCB inspecteert zending  

+ 6,5uur Expediteur kiest Douaneregeling (invoer of entrepot) en verzorgt de aangifte ten invoer bij 

de Douane met bericht aan DSI-systeem 

+ 7 uur Douane inspecteert op juiste importheffingen 

Douane geeft vrij voor import 

+ 11 uur Vervoer naar klant 

+ 15 uur Eerste verkoop 

+ 16 uur Bloemen in de vaas 
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3.2 Huidige processen 

Inleiding 

De figuur hieronder vertoont het algemene verloop van de import van fytosanitaire goederen 

op Schiphol. De figuur toont de betrokken partijen:  

 De luchtvaartmaatschappij die de goederen binnenbrengt in Nederland. 

 De afhandelaar die de goederen uit het vliegtuig lost en het vervoer binnen de vrije zone 

van Schiphol verzorgt. 

 De expediteur die de goederen voor de importeur vervoert of laat vervoeren naar de 

plaats van bestemming en vaak de vooraanmelding bij de nVWA en invoeraangifte bij de 

Douane verzorgt. 

 De Douane die toeziet op verboden goederen, transport van de goederen en 

importheffingen. 

 De nVWA/KCB die toeziet op fytosanitaire risico‟s. 

 

De figuur toont de processtappen die door ieder van de betrokkenen worden uitgevoerd en de 

berichtuitwisseling tussen de betrokkenen. De elektronische berichtuitwisseling tussen 

bedrijfsleven en overheid verloopt via Digipoort. 

 

De import van fytosanitaire goederen kenmerkt zich door: 

 verschillende berichten van bedrijfsleven aan overheid op verschillende momenten in het 

proces met deels dezelfde informatie; 

 drie risicogebaseerde beoordelingen van de zending door Douane en nVWA met als 

mogelijk gevolg drie verschillende inspecties, namelijk op 1) verboden goederen door de 

Douane, 2) fytosanitaire risico‟s door de nVWA/KCB en 3) juiste importheffingen door de 

Douane. 

 

Het proces is hieronder in meer detail beschreven. Bijlage B (Berichten en systemen IST) bevat 

een overzicht van alle betrokken systemen en alle berichten tussen bedrijfsleven en overheid. 
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Afbeelding 1. Verloop van het importproces. 

Fytosanitair certificaat 

Wanneer planten worden geïmporteerd naar de Europese Unie is een fytosanitair certificaat uit 

het land van herkomst nodig. De exporteur in het land van herkomst vraagt dit certificaat aan 

en een overheidsinstantie in het land van herkomst geeft, na inspectie, dit certificaat af. De 

exporteur stuurt het fysieke certificaat mee met de lading naar de expediteur of importeur9 in 

het land van bestemming. De expediteur moet het certificaat door de nVWA/KCB laten 

controleren. 

Summiere aangifte en inspectie op verboden goederen 

De import in de Europese Unie begint met een elektronische summiere aangifte van de 

luchtvaartmaatschappij aan de Nederlandse Douane. Op basis van het manifest10 van de 

luchtvaartmaatschappij wordt deze summiere aangifte samengesteld door Cargonaut namens 

de luchtvaartmaatschappij. Cargonaut verstuurt de summiere aangifte via Digipoort naar de 

Douane. 

 

Op basis van de summiere aangifte bepaalt de Douane met het systeem DMF of de zending 

geïnspecteerd moet worden op verboden goederen. Indien een inspectie nodig is meldt de 

Douane dat aan de luchtvaartmaatschappij met een bericht via Digipoort. 

 

Voor een inspectie op verboden goederen dient de zending aangeboden te worden aan de 

Douane door de luchtvaartmaatschappij bij het lossen van de lading. De afhandelaar verzorgt 

het lossen van de goederen en het aanbieden aan de Douane voor inspectie. De afhandelaar 

                                                

 
9
 Een importeur besteedt vaak de import uit aan een expediteur. De tekst spreekt daarom steeds van 

expediteur. 
10

   Het manifest is de ladinglijst. 
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verzorgt ook de inschrijving van de goederen in de vrije zone van Schiphol door middel van een 

bericht via Digipoort aan het Douane-systeem DGVS. 

Vooraanmelding en fytosanitaire inspectie 

Rond hetzelfde moment dat de luchtvaartmaatschappij de summiere aangifte stuurt, stuurt de 

expediteur de vooraanmelding (ook wel pre-arrivalmelding genoemd) aan de nVWA/KCB. Ook 

de vooraanmelding wordt verstuurd via Digipoort. De vooraanmelding bevat deels dezelfde 

gegevens als de summiere aangifte aan de Douane. De in de summiere aangifte opgenomen 

gegevens worden echter niet hergebruikt en moeten met de vooraanmelding opnieuw worden 

aangeleverd.  

 

De nVWA/KCB verwerkt de vooraanmelding in het systeem CLIENT. Indien de fytosanitaire 

goederen vallen onder de reduced-check-systematiek, bepaalt de nVWA/KCB op basis van de 

vooraanmelding of deze goederen voor een fytosanitaire inspectie in aanmerking komen. Indien 

alle gewassen binnen de zending buiten de steekproef vallen krijgt de importeur/aangever 

direct een vrijgave-code (de zogenaamde P2-code) per gewas van de nVWA/KCB. Dit kan al 

plaatsvinden voordat de zending is aangekomen op Schiphol. Indien één of meerdere gewassen 

van een zending in de steekproef vallen worden alle gewassen binnen de zending 

geïnspecteerd.  

 

Voor een fytosanitaire inspectie dient de zending aangeboden te worden aan de nVWA/KCB op 

een daarvoor aangewezen locatie. De fytosanitaire inspectie vindt plaats op een ander moment 

en andere locatie dan de inspectie op verboden goederen door de Douane. De locatie voor de 

fytosanitaire inspectie kan zijn binnen de vrije zone op de luchthaven Schiphol of op een locatie 

buiten Schiphol. In het laatste geval moet de zending worden „verlegd‟ naar de andere locatie. 

Voor deze verlegging is toestemming nodig. De nVWA/KCB verleent deze toestemming bij de 

melding dat een fytosanitaire inspectie nodig is. Voor het verleggen van de zending dient het 

vervoer aangegeven te worden bij de Douane (met een bericht aan het Douane-systeem NCTS) 

en de zending uitgeschreven te worden uit de vrije zone van Schiphol (met een bericht aan het 

Douane-systeem DGVS). Ook de beëindiging van het verleggen naar de inspectielocatie dient 

bij de Douane gemeld te worden (met een bericht aan het Douane-systeem NCTS). 

 

Tijdens de fytosanitaire inspectie vindt ook de documentcontrole van het (fysieke) fytosanitaire 

certificaat plaats. Het fytosanitaire certificaat vergezelt daarom de zending tot het moment van 

inspectie. De controle van het fytosanitaire certificaat wordt gebaseerd op de vooraanmelding. 

De KCB controleert het originele certificaat tijdens de inspectie of achteraf indien de zending 

niet is geselecteerd voor inspectie. Indien tijdens deze zogenaamde “origineel-controle” blijkt 

dat er onjuistheden zijn kan dit gevolgen hebben voor de mogelijkheid van de expediteur om 

op deze wijze de document-controle uit te laten voeren. De volgende onjuistheden kunnen zich 

voordoen: 1) de vooraanmelding stemt niet overeen met het fytosanitaire certificaat, 2) het 

document bevat niet de juiste aanduidingen of 3) het document is niet origineel. Naast het 

fytosanitaire certificaat is ook, in het geval het land van herkomst een erkend land is, het 

document kwaliteitscertificaat van belang bij groenten en fruit. 

 

Als de nVWA/KCB besluit dat geen fytosanitaire inspectie nodig is dan vervallen de fytosanitaire 

restricties op de zending. De zending hoeft niet aan de KCB te worden aangeboden ter inspectie 

en de expediteur kan meteen aangifte ten invoer bij de Douane doen. Indien de KCB geen 

fytosanitaire inspectie uitvoert dient de expediteur het originele fytosanitaire certificaat binnen 

twee werkdagen ter controle aan de KCB te sturen. 
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Aangifte ten invoer en inspectie op importheffingen 

Na de fytosanitaire inspectie door de KCB kan de expediteur aangifte ten invoer doen bij de 

Douane. Sinds december 2008 kan de aangifte ten invoer bij de Douane pas gedaan worden 

nadat de fytosanitaire inspectie door de nVWA/KCB is afgerond. Nadat de expediteur de P2-

code voor vrijgave van nVWA/KCB heeft ontvangen, kan deze de invoeraangiften met deze P2 

code insturen. De invoeraangifte kan door de expediteur dus niet op hetzelfde moment worden 

ingestuurd als de vooraanmelding. De invoeraangifte bevat deels dezelfde gegevens als de 

summiere aangifte en de vooraanmelding. 

 

De aangifte ten invoer wordt aan de Douane verstuurt via Digipoort en door de Douane 

verwerkt in het systeem DSI. De Douane bepaalt op basis van deze aangifte of inspectie nodig 

is om te bepalen of de juiste goederencode is gebruikt en de juiste importheffingen zijn 

bepaald. In theorie is dus een derde inspectie van de zending mogelijk. Echter, sinds december 

2009 worden de Douane-aangiften die door de Douane zijn geselecteerd en door de nVWA/KCB 

al zijn geïnspecteerd in de regel niet meer opnieuw geïnspecteerd door de Douane. In 99% van 

de gevallen, wordt de zending direct vrijgegeven. In 1% van de gevallen wordt de zending 

binnen 30 minuten alsnog vrijgegeven. 

 

Na vrijgave door de Douane is de zending vrij voor het handelsverkeer. Als de zending de vrije 

zone van Schiphol op dit moment nog niet heeft verlaten dan schrijft de afhandelaar de zending 

uit met een bericht aan het Douane-systeem DGVS. 

Re-export 

Wanneer geïmporteerde goederen weer worden geëxporteerd naar landen buiten de Europese 

Unie is opnieuw een fytosanitair certificaat vereist. De exporteur vraagt hiervoor een inspectie 

aan bij de KCB. Na een goed resultaat van de inspectie verstrekt de KCB het fytosanitaire 

certificaat aan de exporteur. De exporteur stuurt dit certificaat mee met de goederen naar het 

land van bestemming. Daarnaast doet de exporteur een aangifte ten uitvoer bij de Douane. 

 

3.3 Samenvatting knelpunten huidige situatie 

Het huidige proces voor de import van fytosanitaire goederen op Schiphol kent de volgende 

knelpunten: 

 

 Meervoudig aanleveren van informatie en onvoldoende hergebruik van informatie 

Er zijn verschillende elektronische en fysieke berichten over dezelfde zending door 

verschillende bedrijven aan verschillende overheidsinstanties. Er dient onder andere een 

summiere aangifte aan de Douane en een vooraanmelding aan nVWA/KCB te worden 

verstuurd. Er dient een origineel fytosanitair certificaat te worden overlegd aan nVWA/KCB 

en een aangifte ten invoer te worden gedaan bij de Douane. Gevolg is dat dezelfde 

informatie verschillende keren moet worden aangeleverd door het bedrijfsleven en dat 

informatie over een zending verspreid is over verschillende overheidsinstanties. Daarnaast 

wordt informatie uit het importproces niet hergebruikt als de geïmporteerde goederen 

weer worden geëxporteerd. 

 

 Niet gecoördineerde inspecties  

Het is in theorie mogelijk dat een zending drie keer geïnspecteerd wordt wat extra 

oponthoud voor de goederen betekent. Voor ieder belang (verboden goederen, fytosanitair 

en importheffingen) bestaat een aparte aangifte. Deze aangiftes worden gestuurd aan 

verschillende overheidsinstanties en verwerkt in verschillende ICT-systemen. Iedere 

aangifte wordt apart behandeld en coördinatie van de eventuele inspecties ontbreekt. 

Bovendien mag de invoeraangifte pas worden ingestuurd nadat de zending is vrijgevallen 
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van fytosanitaire restricties. 

Op dit punt is reeds een aantal verbeteringen gerealiseerd of gepland. Douane-aangiften 

die door het systeem van de Douane zijn geselecteerd en door de nVWA/KCB zijn 

geïnspecteerd worden in de regel niet opnieuw geïnspecteerd door de Douane. Bovendien, 

zodra Informatiemakelaar Overheid operationeel is, zal deze werkwijze worden vervangen 

door een 'one stop shop‟ waarin de verschillende inspecties van nVWA/KCB, Douane en 

eventuele andere inspectiediensten gelijktijdig plaatsvinden.  

 

 Vertraging importproces bij bedrijfsleven 

Bij het bedrijfsleven ontbreekt een volledig en actueel informatiebeeld van de zending. 

Hierdoor bestaat geen transparantie in het afhandelingsproces en is er onvoldoende 

voorspelbaarheid bij de planning van aflevering van de goederen. 

 

Naast bovengenoemde knelpunten bij de import van fytosanitaire goederen noemen de 

ketenpartijen ook het volgende knelpunt: 

 

 Ontbreken van integraal procesbeheer 

Na een succesvolle implementatie van CLIENT Import in de sector in 2004, is de integrale 

benadering van het importproces stil blijven staan. Er vindt geen integrale afstemming 

tussen de betrokken plaats, waardoor proceswijzigingen bijvoorbeeld door veranderende 

wetgeving door de verschillende ketenpartijen eenzijdig worden geïmplementeerd. 
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4 Gewenste situatie (SOLL) 

4.1 Inleiding 

De door ketenpartijen gewenste verbeteringen vloeien voort uit de in het vorige hoofdstuk 

genoemde knelpunten. Kern van de verbeteringen is dat reeds beschikbare informatie wordt 

ontsloten voor alle betrokkenen. Hierdoor kan het aantal berichten van bedrijfsleven aan 

overheid worden verminderd en de transparantie naar bedrijfsleven en overheid worden 

vergroot. Dit maakt een kortere doorlooptijd van de goederen mogelijk en geeft de Douane en 

nVWA/KCB de mogelijkheid onderling hun inspecties te coördineren. Doel is het proces van de 

import van fytosanitaire goederen op Schiphol te verbeteren. Supd@x is het technische middel 

dat hiervoor wordt ingezet. Naast het verbeteren van het importproces door het ontsluiten van 

de beschikbare informatie is een aanvullende verbetering het oprichten van een ketenoverleg 

tussen alle betrokken om zo het integraal procesbeheer structureel te organiseren. 

 

Deze gewenste situatie voor de import van fytosanitaire goederen is vergelijkbaar met die van 

de veterinaire import in Rotterdam. De hier voorgestelde verbeteringen passen in de landelijke 

visie op het Single Window zoals in hoofdstuk 1 uiteengezet en zijn niet specifiek voor de 

import van fytosanitaire goederen op Schiphol. De beschrijving van de gewenste situatie in dit 

hoofdstuk beperkt zich echter wel tot de import van fytosanitaire goederen op Schiphol. Dit 

past binnen de strategie van stapsgewijze opschaling van de ketenoplossing Supd@x naar 

meerdere importstromen, (lucht)havens en achterlandverbindingen.  

 

4.2 Verbeteringen 

Hieronder wordt ingegaan op de genoemde knelpunten in de huidige situatie. Bij elk knelpunt 

wordt een beschrijving gegeven van de gewenste situatie, zoals door ketenpartners 

aangegeven en passend in de landelijke visie. Hierbij wordt Supd@x geïntroduceerd als 

ketenoplossing om informatie in de keten te ontsluiten en processen te optimaliseren. 

 

 Meervoudig aanleveren van informatie en onvoldoende hergebruik van informatie 

Het verzamelen van alle beschikbare informatie op één plaats en deze informatie 

ontsluiten voor de betrokkenen kan het aantal benodigde berichten verminderen en de 

informatievoorziening voor de betrokken verbeteren. Bovendien maakt het actieve 

geautomatiseerde besturing van het proces mogelijk doordat de volledige status van een 

zending bekend is. 

 

Net zoals bij veterinaire import is het startpunt voor gegevensaanlevering door het 

bedrijfsleven het manifest en de daaruit afgeleide summiere aangifte. Ketenpartners 

stellen voor de gegevens beschikbaar in het manifest als uitgangspunt te nemen voor de 

berichtuitwisseling. Door het proces in te richten vanuit een gezamenlijk informatiebeeld 

op basis van het manifest kan worden volstaan met het aanvullen van gegevens met 

bijvoorbeeld botanische namen en artikelcodes door de expediteur en daarmee het 

versturen van één aangifte aan de overheid. De toepassing van Supd@x als intelligente 

schil om Digipoort maakt deze verbetering mogelijk. Dit is in lijn met de ontwikkeling van 

het Single Window en het idee van éénmalige aanlevering van gegevens.  

 

Hergebruik van informatie is ook van belang bij de re-export van fytosanitaire goederen, 

bijvoorbeeld omdat dan niet opnieuw een fytosanitaire inspectie hoeft plaats te vinden. 

Een belangrijk vraagstuk hierbij is hoe een relatie kan worden gelegd tussen een 

importzending en een exportzending. Deze relatie is namelijk niet één-op-één. Sggv en 

ketenpartners zullen gedurende de uitvoering van de casus nader onderzoeken wat de 

knelpunten bij re-export zijn en hoe de oplossingen voor het importproces kunnen 
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bijdragen aan de verbetering van de knelpunten bij re-export. Daarnaast wordt voorzien 

om buiten deze casus met ketenpartners in het eerste kwartaal van 2011 de 

mogelijkheden voor de toepassing van Supd@x in exportstromen in brede zin te 

verkennen. 

 

Het project FYTOGARANT heeft al een aantal stappen gezet in de richting van de integratie 

van aangiften en systemen van Douane en nVWA door beide instanties toegang tot elkaars 

systemen te geven. Supd@x maakt het mogelijk om gegevens toegankelijk te maken voor 

alle betrokkenen zonder dat ze toegang tot elkaars systemen moeten hebben.  

 

 Niet gecoördineerde inspecties 

Er vinden in totaal drie selecties door Douane en nVWA/KCB plaats op een zending. Als 

Douane en nVWA/KCB inzicht in elkaars selecties hebben is het mogelijk om eventuele 

inspecties te coördineren en combineren. 

 

Zoals aangegeven bij dit knelpunt in het vorige hoofdstuk is reeds een aantal 

verbeteringen op dit vlak gerealiseerd of gepland. Zo is Informatiemakelaar Overheid 

bedoeld om het mogelijk te maken verschillende inspecties te coördineren. Supd@x kan 

deze ontwikkeling verbeteren aangezien Supd@x door de aansluiting op Digipoort over alle 

zendinginformatie beschikt. Indien ketenpartners dat wensen kan Supd@x dienen als bron 

voor de Informatiemakelaar Overheid. Deze ontsluiting van Supd@x voor 

Informatiemakelaar Overheid kan ook plaatsvinden als deze casus niet wordt uitgevoerd. 

Supd@x biedt echter meer dan alleen ontsluiting van informatie. Supd@x kan ook 

geautomatiseerd vervolgstappen aansturen.  

 

Ook bij dit knelpunt geldt dat het project FYTOGARANT al een aantal stappen heeft gezet 

in het integreren van toezicht door de nVWA en door de Douane door beide instanties 

toegang tot elkaars systemen te geven. Zoals hierboven al gezegd, Supd@x maakt het 

mogelijk om gegevens toegankelijk te maken voor alle betrokkenen zonder dat ze toegang 

tot elkaars systemen moeten hebben.  

 

 Vertraging importproces bij bedrijfsleven  

Het ontsluiten van alle beschikbare zendinginformatie voor het bedrijfsleven, inclusief de 

statusinformatie van de nVWA en Douane, vergroot de transparantie en voorspelbaarheid 

bij de planning van aflevering. Gebruik van Supd@x biedt net als bij de veterinaire keten 

deze vergrote transparantie, waardoor het bedrijfsleven in staat is om optimaal de 

logistieke afhandeling te kunnen plannen. 

 

 Ontbreken van integraal procesbeheer 

Een structureel overleg voor import van fytosanitaire goederen op Schiphol kan zorgen 

voor integraal procesbeheer zodat wijzigingen in het importproces met alle betrokkenen 

worden afgestemd en integraal worden doorgevoerd bij alle ketenpartijen. Van belang is 

dat dit overleg dusdanig wordt ingericht dat ook na afronding van de casus het overleg 

blijvend regie voert op integraal procesbeheer. Bij het inrichten van dit ketenoverleg zal 

daarom bij voorkeur worden aangesloten bij bestaande overlegstructuren.  

 

4.3 Gewenste processen 

De figuur hieronder laat de veranderingen in het proces zien op basis van het idee dat 

informatie door het bedrijfsleven in delen wordt aangeleverd, steeds op het moment dat de 

informatie ontstaat en door de partij die als eerste over de informatie beschikt. Ten eerste 

kunnen, door gebruik te maken van de informatie in het manifest, de berichten van 
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bedrijfsleven naar overheid worden vereenvoudigd. De expediteur hoeft slechts de informatie 

toe te voegen die in het manifest niet aanwezig is. Ten tweede zou de expediteur eerder in het 

proces een voorlopige aangifte ten invoer kunnen doen, mogelijk zelfs voordat de goederen op 

Schiphol aanwezig zijn. Deze voorlopige aangifte wordt automatisch definitief zodra de 

goederen aanwezig zijn en zijn vrijgevallen van fytosanitaire restricties. De Douane wordt daar 

automatisch van op de hoogte gesteld en kan de goederen inspecteren op dezelfde locatie of 

geautomatiseerd vrijgeven voor import. 

 

De verbeteringen zijn te realiseren door gebruik te maken van Supd@x als intelligente schil 

rond Digipoort. Op dezelfde wijze als bij de import van veterinaire goederen in de Rotterdamse 

haven verbetert dit de uitwisseling van informatie en de transparantie en wordt het mogelijk 

het importproces te optimaliseren. 

 

Afbeelding 2. Processen in de gewenste  situatie. 
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5 Uitvoering Casus  

5.1 Werking en doel 

De in dit rapport beschreven casus is een onderdeel van de stapsgewijze verbreding van het 

gebruik van Supd@x als onderdeel van de invoering van een Single Window voor de logistieke 

sector in Nederland. De samenwerkingsbereidheid bij bedrijfsleven, Douane, nVWA, KCB en 

intermediairs is groot. Alle partijen zien het belang in van verdere samenwerking en 

uitwisseling van informatie om te komen tot een vereenvoudiging van processen en een 

verbeterde kwaliteit van inspecties.  

 

5.2 Bijdrage Sggv 

Ketenpartners verzoeken Sggv om de sector te ondersteunen in de vorm van een casus 

bestaande uit: 

 Het oprichten van een ketenoverleg dat zorgt voor een blijvende afstemming tussen alle 

schakels in het importproces. 

 Het voorbereiden van de benodigde ketenherinrichting, inclusief een vernieuwing van de 

wijze van toezicht waarin toezichthouders hun toezicht onderling afstemmen en informatie 

delen. 

 Het uitwerken van exploitatievormen voor de benodigde ICT-oplossingen. 

 Het toetsen van de voorgestelde verbeteringen, bijvoorbeeld met behulp van een 

praktijkproef. 

 Het ondersteunen van de totstandkoming van de borging van samenwerking tussen de 

ketenpartners. 

 

Sggv zal hierbij gebruik maken van in de casus Import veterinaire goederen opgedane kennis 

en ervaring. 

 

5.3 Organisatie casus 

De aanpak van de casus vraagt om een organisatie en sturing die zorgt voor balans tussen 

draagvlak enerzijds en slagkracht anderzijds. Hiervoor is het nodig dat de ketenpartners en 

Sggv ieder in hun kracht worden gezet en hun verantwoordelijkheid kunnen nemen. 

Uitgangspunt is dat de casus gedragen wordt door de ketenpartners en dat Sggv faciliteert in 

het proces en kennis inbrengt waar nodig. In lijn met de notitie „Visie verbreding casus Import 

Veterinaire Goederen‟ zal de casus onder de stuurgroep Havens vallen. Gezien de reeds 

lopende ontwikkelingen die relevant zijn voor de casus is het belangrijk ook aan te sluiten bij 

bestaande overlegstructuren op Schiphol, zoals de werkgroep „Grens en Vracht‟, onderdeel van 

het platform BPVS – Beveiliging en Publieke Veiligheid Schiphol. Ketenpartners zijn hierin reeds 

op hoog bestuurlijk niveau vertegenwoordigd. Zij zullen regelmatig voortgangsrapportages 

ontvangen die indien gewenst ter vergadering door de casusmanager worden toegelicht. 

 

De bijdrage aan de uitvoering van de casus van de kant van het bedrijfsleven en de overheden 

is gelegen in inzet in de analyse- en ontwerpfase. Tijdens het implementatietraject nemen de 

ketenpartners de verantwoordelijkheid over. De bijdrage van Sggv reikt tot het moment van 

overdracht aan de ketenpartners, waarna de implementatie kan starten onder regie van het 

Ketenoverleg. Het Ketenoverleg legt dan verantwoording af aan de stuurgroep Havens en 

informeert de stuurgroep BPVS en de stuurgroep CLIENT. Binnen de casus worden de 

verschillende aspecten van de casus uitgewerkt. De casusmanager is samen met het 

secretariaat van Sggv verantwoordelijk voor het faciliteren van de uitvoering van de casus. De 

uitvoering van de casus vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de stuurgroep Havens. 

Zoals eerder genoemd zal worden aangesloten bij bestaande initiatieven. 
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5.4 Overdracht van de casus 

Bij de afronding van de casus zal de definitieve overdracht naar de ketenpartners plaatsvinden. 

Deze overdracht zal gebeuren mede op basis van een hernieuwde businesscase, een gedragen 

exploitatiemodel en na het opstellen van definitieve afspraken tussen de ketenpartners over het 

verdere vervolg en de implementatie van de verbeteringen. 

 

5.5 Planning 

Hieronder is een globale inschatting gegeven van de planning van de Sggv-casus.  

 

Activiteit Periode 

Start, opstellen plan van aanpak januari 2011 

Analyse en ontwerp huidige en gewenste situatie en opzet praktijkproef Q1 - Q2 2011 

Uitvoeren praktijkproef Q2 - Q3 2011 

Besluitvorming en afronding casus,  Q4 2011 
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6 Initiële businesscase 

6.1 Inleiding 

In de businesscase worden de verwachte investeringen en exploitatielasten afgewogen tegen 

de verwachte besparingen. Als scope wordt gehanteerd het geheel van knelpunten en 

oplossingen rond de fytosanitaire import op Schiphol, zoals uiteengezet in de hoofdstukken 2, 3 

en 4 van deze intakerapportage. 

 

De initiële businesscase toont een positief financieel-economisch resultaat. Bij het verwachte 

verloop van de casus en implementatie van de oplossing na overdracht van de casus is naar 

verwachting binnen een paar jaar de investering terugverdiend. Daarnaast zijn er kwalitatieve 

voordelen (niet financieel gemaakte of niet financieel te maken voordelen) die ontstaan voor de 

ketenpartners met betrekking tot het ketenoverleg als basis voor blijvende ketenbrede 

afstemming van de procesgang en informatie-uitwisseling. 

 

Deze businesscase is een momentopname op basis van huidige inzichten. De businesscase zal 

gedurende de casus en ten tijde van de overdracht van de casus worden herijkt en met 

ketenpartners worden gevalideerd.  

 

6.2 Voordelen voor importeurs/ expediteurs en de Nederlandse overheid 

Door het invoeren van het Ketenoverleg Fytosanitaire Import en het op elkaar aansluiten en 

vereenvoudigen van de informatiestromen van bedrijfsleven en overheid worden voordelen 

verwacht. Deze voordelen zijn in de volgende paragrafen opgenomen. De nummers achter de 

items corresponderen met de nummering van de tabel in paragraaf 6.3 van financieel 

gemaakte voordelen. De overige hieronder in paragraaf 6.2.1 en 6.2.2 genoemde voordelen 

betreffen kwalitatieve besparingen. 

Importeurs en expediteurs 

De hieronder genoemde voordelen komen, geredeneerd vanuit de formele verantwoordelijkheid 

voor naleving van wet- en regelgeving, ten goede aan de importeur. Importeurs kunnen de 

logistieke afhandeling en documentafhandeling uitbesteden aan een expediteur. Daarmee 

verschuiven de voordelen mogelijk deels van de importeur naar de expediteur. Hieronder is dit 

aangegeven door de expediteur naast de importeur te benoemen, waar van toepassing. 

 

 Door ketenoverleg is er duidelijkheid over het ketenbrede proces met branchegenoten en 

overheden. Wijzigingen en verbeteringen worden ketenbreed beschouwd en 

geoptimaliseerd voor de gehele keten voordat ze ingevoerd worden; 

 door verhoging van de efficiëntie, potentieel een betere concurrentiepositie voor het 

Nederlands bedrijfsleven op het gebied van de handel in plantaardige producten; 

 de importeur (of expediteur) kan de vooraanmelding aan nVWA/KCB en de aangifte ten 

invoer bij de Douane op hetzelfde moment doen door middel van één bericht waaruit de 

vooraanmelding en de aangifte bij de Douane worden afgeleid (1); 

 de importeur (of expediteur) kan efficiënter afspraken maken met het keurpunt voor 

fysieke inspectie en documentcontrole (2); 

 mogelijk een efficiënter procesgang bij re-export doordat gegevens van het importproces 

beschikbaar zijn. 

 Overheid 

 Door ketenoverleg is er duidelijkheid over het ketenbrede proces met medeoverheden en 

het bedrijfsleven. Wijzigingen en verbeteringen worden ketenbreed beschouwd en 

geoptimaliseerd voor de gehele keten voordat ze ingevoerd worden; 
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 verbeterde afstemming tussen de inspectiediensten (Douane en nVWA/KCB beschikken 

over ketenbrede statusinformatie voor iedere zending), waardoor de basis wordt gelegd 

voor gerichter en beter toezicht; 

 de digitale beschikbaarheid van informatie per zending en een voorlopige vooraangifte ten 

invoer zorgen voor een actueler beeld van de importstroom, waardoor sneller (op basis 

van informatie die al eerder in de keten beschikbaar is gesteld) kan worden gereageerd en 

(inspectie-)capaciteit kan worden toegewezen; 

 op controles door de Douane en de nVWA/KCB bij invoerinspecties worden geen verdere 

besparingen voorzien (3) en (4). 

 

6.3 Voordelen financieel gemaakt: 'besparingen' na oplossing 

Een aantal van bovenstaande voordelen kunnen kwantitatief worden gemaakt. Deze 

besparingen zijn in onderstaande tabel gerelateerd aan de administratieve lasten in de huidige 

situatie (IST-situatie). In de tabel zijn de activiteiten opgenomen waarop besparingen van 

toepassing zijn. Niet alle activiteiten die tot administratieve lasten leiden zijn in de tabel 

opgenomen. De tabel biedt daarmee geen overzicht van de integrale administratieve lasten van 

de fytosanitaire import op Schiphol. 

 

Voor alle betrokken partijen wordt gerekend met een kostendekkend uurtarief van € 60 (directe 

kosten, exclusief overhead en eventuele winstopslag) behalve voor KCB waarvoor een uurtarief 

van € 62 wordt gehanteerd. In 2009 zijn 173.430 fytosanitaire importzendingen in Nederland 

ontvangen. Daarvan zijn er circa 40.000 niet via Schiphol afgehandeld. Op basis hiervan wordt 

in deze businesscase gerekend met 133.430 fytosanitaire importzendingen per jaar via 

Schiphol. In 2009 zijn 10.000 keuringen uitgevoerd door de nVWA/KCB. Voor de Douane wordt 

uitgegaan van 1,3% fysieke plantaardige inspecties (= 1.735 inspecties)  (Bron: Douane 

Schiphol). 
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 Besparing 

door 

 Lasten in IST-situatie Besparing in SOLL-

situatie 

  Aantal In 
tijd/keer 

Totaal in € In 
tijd/keer 

Totaal in € 

Bedrijfsleven     

 

  

1 Vooraanmelding 
bij nVWA/KCB en 
aangifte ten 
invoer 

Van twee 
berichten op 
twee 
verschillende 
momenten 
naar het 
verrijken van 
informatie in 
manifest 
luchtvaart-
maatschappij 

133.430 30 min. € 4.002.900 22 min. 

 

€ 2.935.460 

2 Fysieke inspectie 
en document-
controle bij 
nVWA/KCB 

Plannen van 
een afspraak 
kan efficiënter 
door beter zicht 
op status van 
de lading 

133.430 10 min. € 1.334.300 4 min. 

 

€ 533.720 

Totaal bedrijfsleven    € 5.337.200  € 3.469.180 

 

De verwachte besparingen bij implementatie van de verbeteringen na overdracht van de casus, 

bedragen € 3,47 miljoen per jaar voor het bedrijfsleven11. 

 

Voor alle besparingen voor het bedrijfsleven in deze businesscase geldt dat het tijdbesparingen 

zijn. Dat wil zeggen dat het realiseren van de besparing niet per se tot een positieve invloed op 

de kasstroom van de bedrijven leidt. 

 

 Aangifte door importeur/ expediteur (CLIENT + invoer) 

Expediteur doet vooraanmelding aan nVWA/KCB op de lading (indiening CLIENT) en 

expediteur doet vervolgaangifte van fiscale invoer. Dit kost momenteel 30 minuten. In lijn 

met de Sggv-casus Import veterinaire goederen wordt verwacht dat de samenvoeging van 

deze meldingen een besparing van 75% (gelijk aan 22 minuten) oplevert. 

 

 Expediteur maakt afspraak over keuring 

Planning van de afspraak vergt afstemming met de loods waar geïnspecteerd wordt, de 

ontvanger en de nVWA/KCB. Dit kost momenteel gemiddeld 10 minuten. De verwachting 

van ketenpartners is dat verbeterde informatievoorziening kan leiden tot een besparing 

van 4 minuten op het plannen van de afspraak. 

 

6.4 Lasten van de oplossing 

De lasten van de oplossing bestaan uit drie delen: 

1. de uitvoering van de casus door deelnemers en Sggv; 

                                                

 
11  De volgende besparingen zijn ten opzichte van vorige versies van deze intakerapportage vervallen: 1) 

de baat ten gevolge van de invoering van elektronische fytocertificaten (€ 2 mio.) omdat deze niet 
aan de casus kan worden toegewezen en 2) de baat ten gevolge van het vervallen van dubbele 
inspecties (€52k) door Douane en nVWA/KCB omdat in de huidige situatie reeds door nVWA/KCB 
geïnspecteerde zendingen niet door de Douane worden geselecteerd voor inspectie. 
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2. de invoering van de oplossing in de praktijk door de ketenpartijen en dienstverleners als 

Logius; 

3. het in stand houden en doorontwikkelen van de oplossing door de ketenpartijen en 

dienstverleners als Logius. 

 

Ad 1. 

De uitvoering van de casus is beschreven in hoofdstuk 5 en omvat de analyse van de 

bestaande situatie, het ontwerp van de gewenste situatie, een praktijkproef of een andere wijze 

om de gewenste situatie te beproeven en de overdracht aan de ketenpartners. 

De lasten van de uitvoering van de casus zijn hieronder kwantitatief gemaakt. De lasten zijn 

gebaseerd op de verwachte tijdbesteding door de deelnemers aan de casus en Sggv. 

 

Ad 2. 

De daadwerkelijke realisatie en implementatie van de gewenste situatie vindt plaats na 

afronding van de casus en bestaat uit het realiseren en implementeren van de benodigde 

systemen en systeemaanpassingen en het implementeren van de benodigde 

procesherinrichting. 

Van de lasten van de invoering van de oplossing in de praktijk zijn alleen de investeringen in 

Supd@x kwantitatief gemaakt. De investeringen in Supd@x bestaan uit het uitbreiden en 

inrichten van Supd@x voor de import van fytosanitaire goederen op Schiphol. Deze lasten zijn 

gebaseerd op de ervaringen uit de casus Import veterinaire goederen. De overige 

invoeringslasten zijn niet kwantitatief gemaakt omdat onbekend is welke investeringen dit 

vraagt van de betrokken partijen. Deze lasten zijn daarom buiten beschouwing gelaten. Later in 

de casus ontstaat meer inzicht in deze lasten en zal de business case worden herijkt. 

 

Ad 3. 

De nieuwe situatie zal vervolgens in stand moeten worden gehouden en verder worden 

doorontwikkeld en worden aangepast aan veranderende omstandigheden, wetgeving en 

inzichten. 

Van de lasten van het in stand houden zijn hieronder alleen de exploitatielasten van Supd@x 

kwantitatief gemaakt. De exploitatielasten van Supd@x betreffen de meerkosten als gevolg van 

inzet van Supd@x voor de fytosanitaire import op Schiphol. De exploitatielasten zijn ingeschat 

op basis van een ervaringscijfer (30%) ten opzichte van de initiële investeringen. De werkelijke 

exploitatielasten voor Supd@x met betrekking tot invoering van de oplossing zullen bij de 

herijking van de businesscase moeten worden meegenomen. 
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Kostencomponent Uitvoerende 

organisatie 

Eenmalige 

lasten 

2010, 2011 

Jaarlijkse 

lasten 

2011 en verder 

    

1. Uitvoering casus    

Faciliteren casus, inclusief praktijkproef Sggv € 480.000 - 

Deelname aan casus, inclusief 

praktijkproef 

Deelnemers 

casus 

 

€ 65.000 - 

    

2. Invoering oplossing    

Uitbreiding en inrichting Supd@x tbv 

import van fytosanitaire goederen op 

Schiphol 

Exploitant 

Supd@x 

€240.000 - 

    

3. In stand houden oplossing    

Extra exploitatielasten Supd@x tbv 

import van fytosanitaire goederen op 

Schiphol 

Exploitant 

Supd@x 

- € 72.000 

Totaal  € 785.000 € 72.000 

 

6.5 Afweging van baten en lasten 

De afweging van baten en lasten is opgenomen in onderstaande tabel. De tabel bevat twee PM-

posten voor de lasten van de invoering en de in-stand-houding bij de ketenpartijen. 

 

Overzicht baten en lasten Eenmalig 

2010, 2011 

Jaarlijks 

2011 en verder 

Baten 

Bedrijfsleven - € 3.469.180 

Overheid - - 

Totaal baten  € 3.469.180 

   

Lasten 

Uitvoering casus 

 Sggv en deelnemers 

€ 545.000 - 

Invoering oplossing 

 Supd@x-exploitant 

 

€ 240.000 

 

- 

In stand houden oplossing 

 Supd@x-exploitant 

 

- 

 

€ 72.000 

Totaal lasten € 785.000 € 72.000 

   

Resultaat  

(baten minus lasten) 

- € 785.000 € 3.397.180 
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Deze initiële businesscase betreft een inschatting van de baten en lasten van een ICT-

gebaseerde oplossing voor het stroomlijnen van het importproces. Deze initiële businesscase is 

opgesteld op basis van de gehouden interviews en wordt onderschreven door de betrokken 

stakeholders in de keten. 
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Bijlage A Relevante ontwikkelingen 

Project FYTOGARANT 

Onder de noemer FYTOGARANT zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd12: 

 Meer toezicht op de plaats van binnenkomst. 

o De nVWA kan in Douane Manifest (DMF) kijken en zien welke lading fytosanitair is en 

waarvoor nog geen CLIENT-aangifte13 is ontvangen14. Importzendingen met 

fytosanitair inspectieplichtige goederen die niet of niet correct zijn aangegeven 

worden door de Douane „gestopt‟, totdat aan de fytosanitaire verplichtingen is 

voldaan. De verplichting tot het vermelden van containernummers in CLIENT-

aangiften is geïmplementeerd.15  

o Als hulpmiddel voor de inspecteurs van de nVWA is aan het aangifteprogramma 

CLIENT-import een filter toegevoegd. Zendingen die mogelijk producten bevatten die 

niet tot de EU toegelaten mogen worden (invoer verboden) worden altijd 

geïnspecteerd. Voor een aantal producten is dit filter geëffectueerd. 

o Vanaf 1 juli 2009 zijn de gebruiksvoorwaarden voor CLIENT-import vernieuwd.  

Na het verkrijgen van een P2-code16 voor vrijgevallen zendingen dient iedere 

aangever binnen 48 uur het bij de zending horende fytosanitair certificaat in te 

leveren bij de Keuringsdienst waartoe de inspectielocatie behoort. De 

Keuringsdiensten zien hier op toe. Bij het constateren van onjuiste CLIENT-import 

aangiftes kan de Keuringsdienst een identiteitscontrole instellen. Deze controle houdt 

in dat reduced-checks-zendingen17 pas een P2-vrijgavecode krijgen als de 

Keuringsdienst het betreffende fytosanitair certificaat heeft ontvangen en de 

overeenstemming heeft vastgesteld met de gegevens zoals die in CLIENT-import zijn 

aangegeven. 

 

 Koppeling van (elektronische) fytosanitaire en Douane- aangiftesystemen.  

Bij het importproces van planten en fytosanitaire goederen was sprake van min of meer 

gescheiden systemen waar het betreft de Douaneaangifte en de fytosanitaire aangifte. Op 

termijn is het de bedoeling dat het fytosanitair importproces geheel wordt geïntegreerd in 

het Douaneproces. Deze integratie wordt gefaseerd ingevoerd. Fytosanitaire 

vooraanmelding van alle goederen is verplicht januari 2010. Dat betekent dat de gegevens 

van de goederen 24 uur voor belading (bij zeevracht) en gemiddeld 4 uur voor belading 

(bij luchtvracht) bij de Douane van de EU bestemmingshaven ingeleverd moeten zijn.  

Vanaf 1 januari 2010 is er een koppeling tussen het aangiftesysteem Douane Sagitta 

Invoer (DSI) en CLIENT-import. Met deze koppeling controleert de Douane iedere zending 

die in DSI wordt aangegeven op een aantal kenmerken, zodat alleen zendingen kunnen 

worden vrijgegeven wanneer aan de fytosanitaire verplichtingen is voldaan. CLIENT-

import controleert op detailniveau of de in DSI vermeldde gegevens overeenkomen met de 

eigen gegevens. Bij het ontbreken van overeenstemming zal de Douane de aangifte niet 

                                                

 
12

 Nieuwsbrief FYTOGARANT, Plantenziektekundige, 1e editie, januari 2009. 
Nieuwsbrief FYTOGARANT, Plantenziektenkundigedienst, 2e editie, juni 2009. 
Nieuwsbrief FYTOGARANT, Plantenziektenkundigedienst, 3e editie, september 2009 

13
 Aangifte aan de nVWA, bestemd voor het systeem CLIENT. 

14
  Deze werkwijze zal op Schiphol niet worden toegepast. Daar wordt het systeem IMO voor gebruikt met de 

Douane als informatiemakelaar. 
15

  Deze werkwijze geldt enkel voor Rotterdam en wordt op Schiphol niet toegepast, daarvoor wordt de 
Informatiemakelaar Overheid gebruikt. 

16
 Code afgegeven door de nVWA waaruit blijkt dat de goederen vrij zijn van fytosanitaire verplichtingen. 

17
 Zendingen waarop geen fytosanitaire inspecties worden uitgevoerd. 
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aanvaarden. 

 

 Code ‘FYT’ invullen in B/L en AWB18 

Een eerste aanzet om tot een integratie van aangiften en systemen te komen is het 

opnemen van de code „FYT‟ voor fytosanitair, via de Bill of Lading (B/L) en/of de 

luchtvrachtbrief (Airwaybill, AWB). Dit is verplicht sinds 1 juli 2009. De rederijen en 

luchtvaartmaatschappijen moeten in de Bill of Lading of de Airwaybill de code FYT 

aangegeven bij fytosanitaire producten. Daarmee kan de Douane zien voor welke 

zendingen een fytosanitaire goedkeuring moet worden overlegd. Deze codes worden 

echter niet meegegeven in de elektronische AWB's (enkel op de papieren versie), zodat de 

Douane Schiphol hier geen gebruik van kan maken in de selecties.  

 

 Aanpassing ten aanzien van het gebruik van plantenpaspoorten. 

De Europese regelgeving staat toe dat bedrijven geautoriseerd kunnen worden om zelf 

plantenpaspoorten19 te mogen gebruiken. Met de Keuringsdiensten wordt nu gekeken naar 

de wijze waarop zij invulling geven aan de mogelijkheid van het autoriseren van 

betreffende bedrijven, en de manier waarop het toezicht is vorm gegeven. 

                                                

 
18

  Deze verbetering blijkt in de praktijk niet gerealiseerd te zijn (reactie Raino Picauly en Henk van der 
Leest, 1 augustus 2010) 

19
 Voor bepaalde planten en fytosanitaire goederen die binnen de EU worden vervoerd is een 

plantenpaspoort nodig. Een plantenpaspoort garandeert dat het product vrij is van schadelijke organismen 
die zijn opgenomen in de lijst quarantaine-organismen. 
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Bijlage B Berichten en systemen IST 

Deze bijlage geeft een overzicht van de berichtuitwisseling in het kader van de import van 

fytosanitiare goederen en de betrokken systemen. 

 

De figuur hieronder toont de betrokken huidige systemen en de berichtuitwisseling tussen 

bedrijfsleven en overheid. De berichtuitwisseling tussen bedrijfsleven en overheid verloopt via 

Digipoort. Bedrijven kunnen gebruik maken van een intermediair voor deze berichtuitwisseling. 

Op Schiphol is Cargonaut de belangrijkste intermediair. 

 

De prototypes IMO en IMI gebruiken de informatie beschikbaar in de berichtenadministratie 

van Cargonaut om inzicht te geven in de status van import- en exportzendingen op Schiphol. 

Het prototype IMO toont alle beschikbare statusinformatie. Het prototype IMI toont alleen de 

informatie relevant voor de export aanleverprocedure. De statusinformatie in het prototype 

IMO is beschikbaar voor toezichthouders, waaronder Douane en nVWA. De statusinformatie in 

het prototype IMI is beschikbaar voor bedrijven die gebruik maken van Cargonaut als 

intermediair. 

 
Afbeelding 3. Systemen in de huidige situatie. 
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Berichtuitwisseling bedrijfsleven – overheid 

De volgende berichten worden uitgewisseld tussen bedrijfsleven en Nederlandse overheid bij de 

import van fytosanitaire goederen: 

 Summiere aangifte voor tijdelijke opslag (SAL-bericht) 

De summiere aangifte voor tijdelijke opslag is een elektronisch bericht van (of namens) de 

luchtvaartmaatschappij aan het Douane-systeem Douane Manifest (DMF). De Douane 

stuurt een acceptatie- of weigeringsbericht. Wanneer de Douane besluit tot scan- of 

fysieke controle na het lossen van het vliegtuig kan de Douane een bericht 'mededeling 

controle' sturen die na de uitvoering van de controle (indien inslag conform) wordt 

gevolgd door een bericht 'toestemming tot wegvoering'. 

 

 Vooraanmelding  

De vooraanmelding (of pre-arrival melding) is een elektronisch bericht van de importeur of 

expediteur aan het systeem CLIENT-import van de nVWA/KCB. De nVWA/KCB stuurt een 

antwoord op de vooraanmelding met daarin de zogenaamde P-code (status code van 

inspecties op de zending). 

 

 Aangifte DGVS: In- en uitschrijven vrije zone Schiphol 

De check-in (inschrijving) en check-out (uitschrijving) voor de vrije zone op Schiphol is 

een bericht van de afhandelaar aan het Douane-systeem DGVS.   

 

 Aangifte NCTS: transportaanmelding en -afmelding 

De expediteur stuurt een aanmelding en afmelding van transport van goederen naar het 

Douane-systeem NCTS. 

 

 Aangifte ten invoer (DSI-aangifte) 

De aangifte ten invoer is een elektronisch bericht van de importeur of expediteur aan het 

Douane-systeem Douane Sagitta Invoer. De Douane stuurt een elektronisch antwoord op 

de aangifte ten invoer. 

 

Naast deze elektronische berichten zijn de volgende fysieke documenten van belang in het 

importproces: 

 Fytosanitair certificaat 

 Certificaat van oorsprong 

Een certificaat van oorsprong (CvO) verklaart in welk land een product gemaakt is. Dit is 

geen verplicht bescheid bij de invoer van fytosanitaire goederen. Echter indien er een 

verlaagde invoerheffing (Douanerecht) van toepassing is en de importeur aanspraak 

maakt op dit verlaagde tarief, dan moet er een preferentieel certificaat van oorsprong 

worden overlegd. Dit is niet wegvoering belemmerend.  

 Facturen van nVWA/KCB aan de geïnspecteerde, veelal de expediteur. 

 

Systemen nVWA/KCB 

De nVWA/KCB gebruikt bij import van fytosanitaire goederen de volgende systemen:  

 CLIENT import (Controle op Landbouwgoederen bij Import en Export naar een Nieuwe 

Toekomst) 

 Inspectie Beheer Programma (IBP) 

 

In CLIENT import ontvangt nVWA/KCB de vooraanmelding. Het CLIENT-systeem selecteert 

zendingen voor fytosanitaire inspectie op basis van risico-analyses. Het CLIENT-systeem deelt 

de uitkomst van de selectie mee, via Digipoort, aan de afzender van de vooraanmelding. Als 
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geen selectie voor inspectie heeft plaatsgevonden zal een P2-code worden verstuurd aan de 

aangever. Bij selectie voor inspectie geeft het CLIENT-systeem dit door aan het systeem IBP. 

 

Het IBP plant de inspecties voor geselecteerde zendingen en geeft deze planning door aan 

inspecteurs via hun Personal Digital Assistant (PDA). De inspecteurs leggen hun 

inspectieresultaten via hun PDA vast. IBP stuurt vervolgens een bericht naar het CLIENT-

systeem in de vorm van een bevestigingcode: de P-code. De P2-code betekent in dit geval dat 

de goederen vrij van ziekten zijn.  Het CLIENT-systeem verstuurt tot slot een bericht naar de 

expediteur zodat de lading kan worden aangegeven ten invoer bij de Douane. 

 

Systemen Douane 

De Douane gebruikt bij import van goederen op Schiphol de volgende systemen:  

 Douane Manifest (DMF), voorheen Sagitta Binnenbrengen; 

 Douane Sagitta Invoer (DSI); 

 New Computerised Transit System (NCTS); 

 Douane Goederen Volg Systeem (DGVS). 

 

DMF ontvangt de summiere aangifte voor tijdelijke opslag via Digipoort en voert een selectie 

voor controle op verboden goederen uit op basis van selectiecriteria. DMF stuurt een bericht 

'mededeling controle' als de uitkomst van de selectie leidt tot een scan- of fysieke controle. 

 

DSI ontvangt de aangifte ten invoer van de importeur of expediteur en voert een selectie voor 

inspectie uit op basis van goederencode en invoertarieven. DSI stuurt de uitkomst van de 

selectie terug aan de aangever via Digipoort. 

 

DGVS is het voorraadsysteem voor de vrije zone op Schiphol waarbinnen verplaatsing van 

goederen door aangesloten bedrijven mogelijk is zonder vrijgave voor EU Handel (op Schiphol 

is circa 80% bedrijven aangesloten). 

 

NCTS is het systeem waarin de Douane alle zendingen (nog zonder vrijgave voor EU Handel) 

die worden vervoerd buiten de vrije zone van Schiphol vastlegt. 

 

Systemen bedrijfsleven 

De systemen van het bedrijfsleven in de sector zijn divers, iedere aangever (importeur of 

expediteur) gebruikt één of een combinatie van systemen voor de volgende functionaliteiten: 

 Invoer aangiften (naar Douane en naar KCB) 

 Administratie (inkoop en verkooporders) 

 Transportplanning 
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Bijlage C Berichten en systemen SOLL 

De figuur hieronder geeft de nieuwe situatie voor de ICT-systemen en berichtuitwisseling weer. 

Supd@x ontsluit alle beschikbare informatie. Deze informatie is voor een belangrijk deel 

gebaseerd op het manifest, het eerste bericht bij import. In volgende berichten hoeft het 

bedrijfsleven slechts aanvullende informatie te verstrekken. Supd@x ontsluit ook de informatie 

afkomstig van de overheid. 

 

De informatie uit Supd@x kan worden gebruikt om bijvoorbeeld Informatiemakelaar Industrie 

en Informatiemakelaar Overheid van de benodigde informatie te voorzien. Ook andere partijen 

kunnen gebruik maken van de informatie beschikbaar in Supd@x, uiteraard binnen de 

randvoorwaarden die voor dat gebruik gelden. Daarnaast kan Supd@x worden gebruikt om 

informatie te delen tussen overheidspartijen, zodat bijvoorbeeld de Douane inzicht heeft in de 

inspectieresultaten van de nVWA/KCB en direct en deels geautomatiseerd kan handelen op 

basis van deze resultaten. De Douane kan bijvoorbeeld geautomatiseerd zendingen vrijgeven 

voor invoer als de fytosanitaire inspectie heeft plaatsgevonden en de zending niet is 

geselecteerd voor inspectie door de Douane. 

 

 
Afbeelding 4. Systemen in de gewenste  situatie. 
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Bijlage D Betrokken partijen 

 

Lijst van partijen en personen waarmee in het kader van deze intake is gesproken:. 

 

 ACN, de heer B. Radstaak 

 Van der Put Fresh Cargo, mevrouw  M. van der Put, de heer A . Pekelaar 

 Cargonaut, de heren L. Werkhoven, M. Harbers 

 EL&I, de heren L. Moret, L. Matthijssen en F. Heijink 

 Agrologistiek Platform, Mevr. L. Kap 

 nVWA, project fytogarant, de heer G. Emmens 

 KCB, de heren M. de Graaf, M. Waasdorp en P. Rozenboom,  

 Douane, de heren M. Out, C. Abbink, R. Picauly, J. van Dongen, H. van Leest 

 Logius, de heer G. Diepens, J. de Wit 

ACN•	
Van	de	Put	Fresh	Cargo•	
Cargonaut•	
EL&I•	
Agrologistiek	Platform•	
NVWA•	
KCB•	
Douane•	
Logius•	
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Bijlage E Verklaring commitment 

In de afgelopen maanden heeft met ketenpartners een intake plaatsgevonden op de 

mogelijkheden om de administratieve lasten voor bedrijven in de fytosanitaire import sector te 

reduceren. De intake is geïnitieerd door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en 

Innovatie (voorheen EZ en LNV), vanuit de ambitie om tot een sterkere samenwerking te 

komen bij het terugdringen van de administratieve lasten voor het bedrijfsleven. 

 

Onder verantwoordelijkheid van het programma „Slim geregeld, goed verbonden‟ (Sggv) is 

deze intakerapportage opgesteld met als titel „Intakerapportage voor de casus Import 

fytosanitaire goederen Schiphol‟ (januari 2011). In de rapportage is een analyse opgenomen 

van de keten, alsmede van het toezicht en de daarbij behorende informatiestromen. Op basis 

hiervan zijn een aantal knelpunten benoemd en wordt Supd@x als ketenoplossing door 

ketenpartners voorgesteld om de knelpunten in de keten weg te nemen. Supd@x is een 

ketenoplossing die:  

 de administratieve lasten voor het bedrijfsleven kan terugdringen, 

 de kwaliteit en efficientie van het toezicht kan versterken en 

 de doorlooptijd van de importprocessen verkort. 

 

Op basis van deze intake is bij alle partijen de bereidheid gevonden om in gezamenlijkheid de 

kansen voor verbetering in de keten met Sggv vorm te geven via een nieuwe casus en 

daarmee de volgende stap te zetten op weg naar reductie van de inspectielast in de sector. 

Partijen onderschrijven het potentieel van de opties die in de intakerapportage zijn beschreven 

en pleiten voor de start van de Sggv-casus. Deze zal naar verwachting negen maanden in 

beslag nemen en daarin worden onder meer de volgende stappen gezet:  

1. er zal een verdere inhoudelijke verdieping van de huidige informatiestromen 

plaatsvinden;  

2. er zal uitwerking gegeven worden aan de gewenste verbeteringen van de informatie-

uitwisseling tussen de bedrijfsleven en overheid;  

3. er zal een nadere precisering van de businesscase worden opgesteld;  

4. er zal een praktijkproef worden gedaan van om de gewenste verbeteringen en 

businesscase, zoals beschreven in de intakerapportage, te toetsen. 

 

Na afloop van de praktijkproef zal, na positieve besluitvorming door ketenpartners en de 

Stuurgroep, overdracht plaatsvinden van de casusresultaten aan de keten; ketenpartners zullen 

de implementatie en verdere exploitatie op zich nemen. 
 

 

Partijen verklaren zich in dat geval bereid om:  

1. zitting te nemen in werk- en stuurgroepen;  

2. noodzakelijke informatie en expertise ter beschikking te stellen;  

3. te participeren in de voorziene praktijkproef;  

4. de gekapitaliseerde inspanningen te leveren zoals omschreven in de indicatieve 

begroting van de intakerapportage;  

5. op basis van een aangepaste businesscase en een nader te ontwikkelen exploitatiemodel 

te zijner tijd te participeren in de besluitvorming m.b.t. de overdracht van de resultaten 

van de casus.  
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Partijen spreken in dat geval af:  

 al het mogelijke te doen om de in de businesscase beschreven randvoorwaarden in te 

vullen en zich gezamenlijk in te spannen om de oplossing te realiseren en het toezicht 

verder te optimaliseren; 

 dat het wenselijk is een zo ruim mogelijk draagvlak te bewerkstelligen voor de casus. Alle 

kennis en ervaring die de ketenpartners gezamenlijk opdoen door aanwending van 

publieke middelen, wordt openbaar gemaakt en verspreid in de sector; 

 de ontwikkelingen in de casus goed af te stemmen met andere initiatieven binnen de 

keten; 

 dat overleg plaatsvindt indien onvoorziene omstandigheden opkomen die van dien aard 

zijn dat deze samenwerkingsovereenkomst of de invulling in de businesscase behoort te 

worden gewijzigd. 


