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Geachte mevrouw Stuiveling,
Met belangstelling heb ik kennisgenomen van het rapport van de Algemene
Rekenkamer "Handhaving Europese regels voor afvaltransport". Ik ben blij met de
conclusie in uw rapport, dat de NedeHandse rijksoverheid op gestructureerde wijze
aandacht besteedt aan de handhaving van de EVOA.
Hierbij doe ik u mij reactie toekomen, die zich toespitst op de rol van de Douane in
de handhaving. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, die op dit terrein
beleidsverantwoordelijk Is, gaat in zijn reactie op dit rapport in op het belang en de
wijze van samenwerking (onder andere via de Strategische Milieukamer).
Reactie op de aanbeveling
Aanbeveling
Wij bevelen de 3 betrokken bewindspersonen aan om gezamenlijk te werken aan
een Informatiehuishouding die beter past bij de EVOA. Er is behoefte aan een
informatiehuishouding die inzicht geeft in de effecten van de afzonderlijke
handhavingsinstrumenten en in het effect van het geheel aan
handhavingsactiviteiten. De bewindspersonen kunnen bovendien de risicotaxaties
verder verfijnen door naast gegevens van de Douane ook andere
informatiebronnen te gebruiken.
Deze aanbeveling onderschrijf ik. De Douane levert graag een bijdrage aan de
initiatieven die het ministerie van Infrastructuur en Milieu op dit terrein ontplooit.
Oe Douane werkt in dit verband nu ai aan oplossingen om de in uw rapport
genoemde systeembeperkingen, die de evaluatie van de controleaanpak
belemmert, weg te nemen. Dit zal bijdragen aan een betere
informatiehuishouding, waardoor het inzicht In het effect van de
handhavingsactiviteiten kan verbeteren.
Ten slotte wil ik aanvullend nog ingaan op uw constatering dat de twee
verschillende wettelijke kaders waarmee de Douane te maken heeft, het EVOAtoezicht belemmeren. Ik ben met u van mening dat het verschil tussen de EVOAverordenlng (waarin wordt uitgegaan van de uiteindelijke bestemming) en de
Douanewetgeving (waarin wordt uitgegaan van het eerstvolgende land van
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bestemming) tot complicaties kan leiden bij de handhaving. Deze omissie is
evenwel alleen wetgevingstechnisch en via Europese (DG-Taxud en DG-Milieu) en
mondiale instellingen (Wereld Douane Organisatie en Wereldhandelsorganisatie)
volledig op te lossen. Vooralsnog is in Nederiand gekozen voor een pragmatische
oplossing, waarbij de Douane in samenspraak met de Inspectie Leefomgeving en
Transport (ILT) "controles na uitvoer" verricht. Met deze controles wordt achteraf
het bereiken van de werkelijke (elnd)bestemming beoordeeld. Deze controles
zullen, naast de maatregelen die de ILT op dit gebied treft, overeenkomstig uw
opmerking in het rapport een rol blijven spelen in het EVOA-toezicht.
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Hoogachtend,
De staatssecretaris van Financiën,

Mr. Drs. F.H.H. Weekers.
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