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Controles volgens de ABS-verordening
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Artikel 9
4. Controles kunnen onder meer betrekking hebben op een 
onderzoek van:
a) de maatregelen die een gebruiker heeft genomen met het oog op 
de inachtneming van de passende zorgvuldigheid, overeenkomstig 
artikel 4;
b) de documentatie waaruit blijkt dat bij bepaalde 
gebruiksactiviteiten passende zorgvuldigheid overeenkomstig artikel 
4 in acht is genomen;
c) de gevallen waarin een gebruiker krachtens artikel 7 verplicht was 
een verklaring af te leggen.

Tevens kunnen indien nodig controles 
ter plaatse worden uitgevoerd.



Handhaving volgens Wet implementatie NP_1
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Artikel 5
Onze Minister (LNV) is bevoegd tot het opleggen van een last onder 
bestuursdwang ter handhaving van het bepaalde bij of krachtens 
deze wet. 
 ook last onder dwangsom mogelijk 
 gericht op herstel, voorkomen herhaling



Handhaving volgens Wet implementatie NP_2
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Artikel 6
1. Minister kan onmiddellijk tijdelijke maatregelen opleggen 
2. Kosten komen ten laste van overtreder

Deze maatregelen kunnen inhouden het in bewaring nemen van 
genetische rijkdommen of daaruit ontwikkelde producten, of een 
besluit houdende oplegging van:
a. een verbod tot het vervoeren, be- of verwerken of in het verkeer 
brengen van genetische rijkdommen of daaruit ontwikkelde 
producten;
b. een verbod op het verdere gebruik van genetische rijkdommen of 
daaruit ontwikkelde producten;
c. de verplichting tot tijdelijke opslag van genetische rijkdommen of 
daaruit ontwikkelde producten;
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d. de verplichting om houders, dan wel vermoedelijke houders van 
de genetische rijkdommen of daaruit ontwikkelde producten 
onverwijld en op doeltreffende wijze op de hoogte te stellen van het 
feit dat de rijkdommen niet in overeenstemming met het bij of 
krachtens deze wet bepaalde zijn verworven;
e. de verplichting tot terugzending naar het land dat de genetische 
rijkdommen heeft geleverd;
f. de verplichting om de genetische rijkdommen of de daaruit 
ontwikkelde producten die in het verkeer zijn gebracht terug te 
halen of centraal op te slaan;
g. de verplichting tot het identificeren en registreren van de 
genetische rijkdommen.

Handhaving volgens Wet implementatie NP_3



Interventiebeleid Nagoya Protocol
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Als ernstige overtreding wordt beschouwd:
Niet gepast zorgvuldig omgaan met genetische bronnen die onder de 
werking van de ABS-verordening vallen. Bewust en/of geen herstel 
mogelijk / niet 20 jaar bewaren informatie / geen 
zorgvuldigheidsverklaring ingediend.
 Corrigerende interventie en/of proces-verbaal (PV)
Het niet verlenen van medewerking bij de controle.  PV 

Als overtreding wordt beschouwd: (waarschuwing, herstel)
Niet gepast zorgvuldig handelen; onbewust en makkelijk herstelbaar 
/ niet tijdig aan de bevoegde instantie doorgeven van wijzigingen in 
een erkende collectie of in een erkende beste praktijk.
 waarschuwingsbrief en herinspectie in 3 maanden (als dat redelijk 
is)  Bij herhaling of geen herstel  zie ernstige overtreding.



Handhavingsstrategie NVWA
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- Risico gebaseerde aanpak: hoeveelheid genetische bronnen 
gebruikt, welke bronlanden, soorten, aanvragen kwekersrecht / 
octrooien, wetenschappelijke publicaties. 

- Sectorgewijze aanpak. Eerst voorlichting (samen met branche-
organisaties), dan inspecties

- 2017/2018: plantenveredeling / 2019/2020: onderzoek / 2020: 
voedingsmiddelen- en voederindustrie

- Ook handhaving n.a.v. meldingen, met name vanuit bronlanden



Inhoud inspectie Nagoya Protocol
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Brief  weblink vragenlijst, openen via 

Vragen gaan oa over:
• is er sprake van gebruik van genetische bronnen?
• soort genetische bronnen en land van herkomst
• welke maatregelen zijn getroffen voor het Nagoya Protocol?
• hoe wordt de stroom de genetische bronnen gemonitord?
• is een zorgvuldigheidsverklaring afgegeven indien nodig?
Extra vragen over de ervaringen met het Nagoya Protocol en ruimte 
voor voorbeelden van problemen.

Ook fysieke controle mogelijk 
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Acquisition
on/after October

12th 2014

From country 
with access 
legislation

From country 
party to the

Nagoya 
Protocol

1

43 2

Utilisation of 
genetic resources 
in scope of ABS-
Regulation: 4
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Vragen?

Voor vragen op het gebied van handhaving en toezicht kunt u terecht 
bij de NVWA
Contactpersoon: Linda Wassink-de Ligt (L.wassink@nvwa.nl)

Zie ook https://www.nvwa.nl/onderwerpen/nagoya-protocol
Meer informatie over eHerkenning: https://www.nvwa.nl/over-de-
nvwa/hoe-de-nvwa-werkt/zakendoen-met-de-nvwa/eherkenning

Voor andere vragen kunt u terecht bij het National Focal
Point/nationaal contactpunt ABS:
https://www.absfocalpoint.nl/nl/absfocalpoint.htm


