
ODB Mededeling (2019-11-05):  

Erkende Inspectie Locaties en Tijdelijke Opslag  
 
Eind april 2016 is besloten voor fytosanitaire goederen erkende importinspectie locaties (EIL) 
zonder douaneopslagfaciliteiten tot 31 december 2017 aan te wijzen zijn als plaats waar tijdelijke 
opslag mag plaatsvinden. Na het verstrijken van die termijn zou tijdelijke opslag voor de meeste 
betrokken bedrijven alleen in een ruimte voor tijdelijke opslag kunnen plaatsvinden. 
 

Sinds het oorspronkelijke besluit genomen is, zijn er ontwikkelingen geweest die verlenging van die 
periode wenselijk of noodzakelijk maakten. Zo werd een wetswijziging verwacht waardoor 
bedrijven in aanmerking zouden kunnen komen voor een zogenaamde “goedgekeurde locatie voor 
tijdelijke opslag”. Dit is een aanzienlijk minder zware "vergunning" dan een ruimte voor tijdelijke 
opslag. De capaciteit van de Douane voor het uitvoeren van initiële onderzoeken werd vrijwel 
volledig geclaimd voor het uitvoeren van herbeoordelingen. Dit alles heeft er toe geleid dat termijn 

meermaals is verlengd en nu staat op 31-12-2019.  
 
De verwachte wetswijziging is inmiddels doorgevoerd, maar er is sprake van een nieuwe 

ontwikkeling die verlenging van de termijn nogmaals wenselijk maakt.  
 
Controle-verordening 2017/625 is in werking getreden. Deze verordening betreft officiële controles 
en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en 

diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, 
plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen. Op basis van deze verordening 
gaat de NVWA eisen stellen aan de traceerbaarheid van te inspecteren fytosanitaire zendingen. Dit 
betekent onder meer dat eisen gesteld worden aan de administratie van de erkende inspectie 
locaties. Op dit moment loopt een gezamenlijk onderzoek van de NVWA en de Douane  naar de 
mogelijkheid dat de Douane voor het uitvoeren van haar toezichtstaak op de tijdelijke opslag van 
goederen als het ware kan meeliften op de door de NVWA gestelde administratieve eisen. Ook 

wordt onderzocht of het wenselijk en mogelijk is dat de NVWA bepaalde gegevens extra vraagt om 
toezicht door de Douane op voor tijdelijke opslag aangewezen locaties te vereenvoudigen. 
 
Als dit inderdaad tot de mogelijkheden behoort, dan is het potentiële voordeel voor Douane en 
bedrijfsleven dat de aanwijzing van de EIL als "aangewezen plaats voor tijdelijke opslag" 

permanent gemaakt kan worden. De Douane zou dan vele honderden vergunningen minder hoeven 

te verlenen. Voor het bedrijfsleven betekent dit een substantiële lastenverlichting. Ten opzichte van 
de huidige situatie nemen de toezicht mogelijkheden alleen maar toe.  
 
De komende periode wordt nader onderzocht of bovenstaande inderdaad tot de mogelijkheden 
behoort. Het is de bedoeling van NVWA en Douane om een uitgewerkt voorstel voor te leggen aan 
de respectievelijke management teams. De verwachting is dat besluitvorming ergens begin volgend 
jaar kan plaatsvinden. Mocht deze ontwikkeling onverhoopt toch niet mogelijk zijn, dan is 

vanzelfsprekend wel extra tijd nodig voor het bedrijfsleven om een "goedkeuring" aan te vragen en 
voor de Douane om de aanvragen te beoordelen. De Douane heeft daarom besloten de aanwijzing 
van voor fytosanitaire goederen erkende importinspectielocaties zonder douaneopslagfaciliteiten als 
plaats waar tijdelijke opslag mag plaats vinden, in ieder geval te verlengen t/m 31-12-2020 
 
We hopen u voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u vragen hebben, dan kunt u deze indienen 
bij de secretaris van het ODB MLT en Actueel. 


