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Voorwoord
Net als in 2016 het geval was, zag het KCB in 2017 een aanzienlijke toename van de controlewerkzaamheden ten 
opzichte van het jaar daarvoor. Veel aandacht gaat uit naar de specifieke exportprogramma’s naar landen buiten de 
EU, waardoor export naar die landen mogelijk wordt. Voorbeelden zijn de export van peren en paprika’s naar China 
en de export van appelen en peren naar Vietnam. Hierbij is sprake van een intensieve samenwerking tussen het KCB, 
de NVWA, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de betrokken brancheorganisaties. 

Door de toename van de controlewerkzaamheden is in 2017 het aantal medewerkers bij het KCB gegroeid. Veel 
aandacht gaat uit naar het opleiden van nieuwe medewerkers. Onze medewerkers zijn het kapitaal van het KCB en 
deskundigheid is een belangrijke pijler in het werk van het KCB. Daarom investeert het KCB nadrukkelijk in de kennis 
en kunde van onze medewerkers. 

Het voorgenomen besluit van Groot-Brittannië om in maart 2019 de EU te verlaten betekent een grote uitdaging voor 
het KCB. In het voorjaar van 2018 moet het KCB besluiten of als gevolg van de Brexit extra capaciteit, het gaat hier 
om enkele tientallen inspecteurs, moet worden aangetrokken. Het besluit hierover zal in nauwe samenspraak met de 
ministeries van LNV en Economische Zaken (EZ) en de betrokken sectoren worden genomen. De voorbereidingen bij 
het KCB om te komen tot een gedegen besluit zijn al sinds begin 2017 in volle gang.

Hiernaast speelt ook de implementatie van de nieuwe EU-plantgezondheidsverordening en EU-controleverordening. 
Deze nieuwe regelgeving wordt eind 2019 van kracht. Als gevolg hiervan gaat voor meer te importeren plantaardige 
producten een certificaatplicht gelden. Nog onduidelijk is of daar dan ook een inspectieplicht bij hoort. Een zorgpunt 
is de verplichte gebruikmaking van het ‘Brusselse’ datasysteem TRACES. Brussel wil zicht hebben op wat de EU 
binnenkomt, waardoor alle zendingen in TRACES moeten worden ingevoerd. Nederland streeft naar koppelingen 
in ICT-systemen, waardoor data kunnen worden hergebruikt. Het KCB blijft herhalen, dat een verplicht gebruik van 
TRACES niet ten koste mag gaan van de snelheid en dynamiek bij de import.  

De komende jaren staan ook in het teken van de ontwikkeling van een geheel nieuw softwaresysteem om het 
inspectieproces te ondersteunen en alle inspectiegegevens vast te leggen. Momenteel gebruikt het KCB het systeem 
van de NVWA. Dit systeem is binnen afzienbare termijn niet langer operationeel. Bij het ontwikkeltraject is de inzet erop 
gericht de goede dingen te behouden en te focussen op verbetermogelijkheden. Hierbij zijn gebruikersvriendelijkheid 
en efficiëntie belangrijke criteria. 

Naar de toekomst toe zal het KCB blijven investeren in een verdere verbetering en professionalisering van de 
uitvoering. Dit resulteert in hoge garanties ten aanzien van de kwaliteit van groenten en fruit en de plantgezondheid 
en tegelijkertijd in acceptabele keuringskosten en een serviceniveau dat is afgestemd op de eisen van deze tijd.

ir. M. de Graaf

Algemeen directeur
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1.1 Bestuurlijke zaken 
Overleg KCB – Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Zoals gebruikelijk heeft ook in 2017 twee keer het bestuurlijk 
aansturingsoverleg plaatsgevonden tussen het ministerie van LNV en 
het KCB. In dit overleg is positief geoordeeld over de wijze waarop het 
KCB de werkzaamheden uitvoert. 

Tarieven KCB 2018

Vanwege prijs- en loonstijgingen heeft het bestuur in de tweede helft 
van 2017 besloten om de tarieven voor 2018 met 1,3% te verhogen. 
De tarieven gerelateerd aan de kwaliteitscontrole van groente en fruit 
stelt het KCB-bestuur vast en worden goedgekeurd door de minister 
van LNV. De tarieven voor de uitvoering van de fytosanitaire controles 
worden, op voorstel van het KCB-bestuur, vastgesteld door de minister 
van LNV.

Evaluatie zelfstandige bestuursorganen 

In de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen is voor de minister 
de verplichting opgenomen elke vijf jaar het functioneren van een 
zelfstandig bestuursorgaan te evalueren en dan met name te kijken 
naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid. Het verslag daarover 
moet onder meer aan de Tweede Kamer worden gestuurd. De evaluatie 
is in 2017 uitgevoerd, waarvoor het ministerie van LNV de KWINK groep 
heeft ingeschakeld. Het onderzoeksbureau heeft een positief rapport 
geschreven over het functioneren van het KCB. Eind 2017 heeft minister 
Schouten van het ministerie van LNV de Tweede Kamer geïnformeerd 
over de uitkomsten van de evaluatie. Ze schrijft dat het KCB zijn werk 
op een hoog niveau uitvoert en de controlewerkzaamheden een 
stevige bijdrage leveren aan de economische positie, de goede naam 
en de hoogwaardige kwaliteit van de plantaardige sector in Nederland. 

Brexit

In het KCB-bestuur is herhaaldelijk gesproken over de mogelijke 
gevolgen van de Brexit voor het KCB. Groot-Brittannië is voornemens 
eind maart 2019 uit de Europese Unie (EU) te vertrekken. Tot dan is 
vrij goederenverkeer naar en vanuit het land mogelijk zonder een 
controle- en/of certificaatverplichting. Voor de handel in groenten, 
fruit, snijbloemen en potplanten is Groot-Brittannië, op Duitsland 
na, het belangrijkste exportland voor Nederland. Daarom zijn 
de onderhandelingen tussen Groot-Brittannië en de EU over de 
fytosanitaire eisen die over en weer gaan gelden van groot belang. 
Als de uitkomst is, dat elke zending vanuit of naar Groot-Brittannië 
voorzien moet zijn van een fytosanitair certificaat en er een inspectie 
moet plaatsvinden, heeft dit grote consequenties voor de benodigde 
inspectiecapaciteit bij het KCB. Om tijdig voorbereid te zijn, moet 
uiterlijk juni 2018, in nauwe samenspraak met het ministeries van LNV 
en EZ en de betrokken sectoren, een besluit worden genomen of al 
dan niet inspecteurs moeten worden aangenomen en opgeleid. Bij 
het scenario voor een ‘harde Brexit’ gaat het om ongeveer 30 extra 
inspecteurs.

Bestuurscommissie Bloemen en Planten

De Bestuurscommissie Bloemen en Planten fungeert als klankbord voor 
zaken die de sector snijbloemen en potplanten raken. De commissie 
draagt bij aan het vergroten van het draagvlak voor en de transparantie 
over de taken van het KCB. In 2017 vergaderde de commissie één keer, 
waarbij vooral werd gesproken over de tarieven en het servicelevel van 
het KCB.H
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Commissie Toezicht Kwaliteitsvoorschriften Groenten en Fruit

De Commissie Toezicht Kwaliteitsvoorschriften Groenten en Fruit heeft de taak de directie en het bestuur te adviseren 
bij de uitvoering van het Reglement Interne Kwaliteitscontrole (RIK). Ook adviseert de commissie over schriftelijke 
bezwaren van marktdeelnemers tegen hun indeling in het structureel toezicht, of de daarbij behorende facturen. De 
commissie heeft in 2017 negen adviezen uitgebracht over de afhandeling van geconstateerde (ernstige) overtredingen 
van het RIK-reglement. De commissie adviseerde in 2017 tevens over twee door het KCB ontvangen bezwaren tegen 
besluiten over de toepassing van de handhaving, respectievelijk de beëindiging van de RIK-deelname. In alle gevallen 
volgde het KCB de adviezen van de commissie op.

1.2 Medewerkers en organisatie
Organisatiestructuur

De organisatiestructuur van het KCB is niet veranderd ten opzichte van 2016. Het organogram per 31 december 2017 
ziet er als volgt uit: 

 

FINANCIEN &
PERS. ZAKEN

ICT &
STATISTIEK

BUITENDIENST
PRODUCT- &

CONTROLEZAKEN
KWALIFICATIE & 
KENNISBEHEER

DIRECTIE
ASSISTENT

KWALITEITS-
MANAGER

DIRECTIE

BESTUUR
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Capaciteit

Op 31 december 2017 had het KCB 131 personen in dienst. Dit komt overeen met 123 fte. Vijf medewerkers gingen in 
2017 met pensioen en er kwamen 15 nieuwe inspecteurs bij. Eind 2017 waren er in totaal 37 medewerkers (28,9 fte) 
ingehuurd. Een deel van de benodigde capaciteit vult het KCB in met behoud van flexibiliteit. Om in die behoefte te 
voorzien is enkele jaren geleden een langdurig samenwerkingsverband gestart met Agrarische Bedrijfsverzorging 
(AB). In nauw overleg met het KCB draagt AB een aantal kandidaten voor, die bij gebleken geschiktheid worden 
ingehuurd. Voordat medewerkers worden ingezet, krijgen zij een gedegen opleiding die gelijk staat aan de opleiding 
tot inspecteur. De medewerkers die via AB worden ingehuurd, hebben meestal een agrarische achtergrond of hebben 
gewerkt bij bedrijven in de tuinbouw. 

Drie keer per jaar vindt er een capaciteitsoverleg plaats tussen het hoofd buitendienst, de rayonmanagers, de 
coördinator planning, de afdeling Kwalificatie en Kennisbeheer en de directie. Het doel van dit overleg is om tijdig te 
kunnen anticiperen op ontwikkelingen die van invloed zijn op de benodigde capaciteit. Capaciteit wordt uitgebreid op 
basis van managementinformatie.

Jaar Medewerkers in dienst (fte) Ingehuurde medewerkers (fte)

2017 123 29

2016 119 22

2015 118 23

2014 111 26

2013 115 22

2012 114 17

In 2017 heeft de NVWA het KCB gevraagd om naast de reguliere activiteiten de kennis en kunde van onze medewerkers 
in te zetten voor diverse projecten. Zo hebben medewerkers van het KCB controlewerkzaamheden voor de NVWA 
op de luchthaven Schiphol uitgevoerd en is er een beroep op ondersteuning van KCB-medewerkers gedaan bij een 
uitbraak van tijgermuggen. 

Opleiding en training

In 2017 namen 21 medewerkers deel aan de BHV-herhalingstraining. Eén medewerker heeft de basisopleiding tot 
BHV-er gevolgd. Eén medewerkers volgt een hbo-opleiding op het gebied van Personeelsmanagement. Andere 
medewerkers volgden trainingen en cursussen, zoals Outlook, Excel en Engels. 

De afgelopen jaren zijn er door de groei van de werkzaamheden en door pensionering van medewerkers regelmatig 
nieuwe inspecteurs opgeleid en aan het werk gegaan. Tijdens het opleidingsprogramma lopen inspecteurs drie dagen 
per week mee met collega-inspecteurs en krijgen ze twee dagen theoretische scholing. Na afronding van de opleiding 
volgen diverse theorietentamens. Daarna voeren de nieuwe inspecteurs een aantal weken inspecties uit onder 
toezicht en verantwoording van collega’s. Op het moment dat een inspecteur voldoende kennis en ervaring heeft, 
wordt er een startkwalificatie uitgevoerd waarna de inspecteur zelfstandig werkzaamheden kan uitvoeren. Vervolgens 
wordt ook een diagnostiek opleiding gevolgd bij de NVWA. Op deze manier beschikken nieuwe inspecteurs over 
gedegen kennis van wetgeving, controleprocedures, kwaliteit groenten en fruit en fytosanitaire (ziekte) beelden. De 
inspectieacademie van de NVWA verzorgt de training communicatie en sociale vaardigheden. 

Eind februari hebben vijf inspecteurs die in november 2016 bij het KCB van start gingen de opleiding afgerond. In maart 
en november 2017 zijn zeven respectievelijk tien nieuwe inspecteurs bij het KCB begonnen aan het opleidingstraject. 
Halverwege de opleiding zijn er twee inspecteurs gestopt. Zij hebben het KCB verlaten omdat het werk achteraf niet 
aansloot bij de verwachtingen.

Elektronische Leer Omgeving

In 2015 heeft het KCB de Elektronische Leer Omgeving geïntroduceerd in de organisatie. Het systeem heeft als 
voordeel dat de medewerker op elk gewenst moment en plaats de toetsen en leermodules kan oproepen. Nadat in 
2016 voor alle werkvelden in de buitendienst kwalificatietoetsen zijn uitgezet heeft 2017 in het teken gestaan van 
leermodules. Het systeem geeft bruikbare input voor het management, omdat goed is na te gaan op welke gebieden 
aanvullende kennis aangeboden moet worden.
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Ziekteverzuim

In 2017 steeg het ziekteverzuim naar 7,4%. Dit had voornamelijk te maken met enkele langdurig zieke medewerkers. 
Regelmatig wordt er gekeken naar mogelijkheden om het ziekteverzuim terug te brengen en er is voortdurend 
aandacht voor de re-integratie van zieke medewerkers.

Jaar Verzuim

2017 7,4%
2016 5,8%
2015 3,7%
2014 3,8%
2013 4,2%
2012 4,1%

Veiligheid tijdens het werk is een belangrijk aandachtspunt voor het KCB. Onze inspecteurs houden zich aan de 
veiligheidsnormen die gelden bij de bedrijven die zij bezoeken. Eind 2016 is de Risico-Inventarisatie en Evaluatie 
(RI&E) opnieuw uitgevoerd. De RI&E is een onderzoek binnen een organisatie om de risico’s bij de arbeid op het 
gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn in kaart te brengen. Naar aanleiding van deze RI&E is een plan van 
aanpak opgesteld. In 2017 is een aantal keer per jaar de voortgang van dit plan door de RI&E-werkgroep geëvalueerd. 
In deze werkgroep hebben ook enkele OR-leden zitting.

Ondernemingsraad

Het KCB heeft sinds 1 januari 2017 voor het eerst een eigen cao. De looptijd is één jaar tot en met 31 december 
2017. In november zijn de onderhandelingen gestart voor de cao voor 2018. De ervaringen met de eigen cao zijn 
positief. Er is nu een duidelijk onderscheid tussen het personeelshandboek en de cao KCB. In de cao zijn ook 
werkafspraken gemaakt voor onderwerpen die gedurende de looptijd moeten worden opgepakt. In dat kader is in 
2017 een Medewerker Tevredenheid Onderzoek uitgevoerd en zijn werkgroepen opgestart voor Planning, Duurzame 
inzetbaarheid en Pensioen. Deze krijgen in 2018 een vervolg.

In het traject naar een nieuwe cao laat de OR zich bijstaan door CNV Vakmensen. Dit traject startte in juli 2016. CNV 
Vakmensen heeft samen met de OR in 2017 een aantal bijeenkomsten georganiseerd om het personeel te raadplegen. 
Tijdens deze bijeenkomsten zijn voorstellen en wensen aangedragen voor de nieuwe cao.
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1.3 Operationeel 
ICT

In 2017 zijn diverse investeringen gedaan op het ICT vlak die bijdragen 
aan een effectieve en efficiënte dienstverlening van het KCB. Zo zijn 
er begin 2017 nieuwe tablets voor de inspecteurs aangeschaft met 
een snellere verbinding, een grotere capaciteit en een beter leesbaar 
scherm. Ook wordt sinds medio 2017 gebruik gemaakt van een 
nieuw systeem voor het afhandelen van storingsmeldingen en het 
registreren van ICT-middelen waardoor het periodiek onderhoud kan 
worden geoptimaliseerd. In april 2017 is het KCB ook overgegaan op 
het digitaal versturen van facturen. Dit verkort het facturatieproces. 
Het KCB bespaart hiermee op print- en verzendkosten en ontziet het 
milieu.  

Sinds de overdracht van fytosanitaire taken in 2007 maakt het KCB 
gebruik van het NVWA-systeem IBP om inspectieaanvragen af te 
handelen. In 2017 heeft de NVWA aangegeven dit systeem te willen 
uitfaseren. Door de verwevenheid met andere systemen is het niet 
mogelijk IBP over te dragen aan het KCB. Het KCB zal een nieuw ICT-
systeem laten ontwikkelen ter ondersteuning van het plannen en 
uitvoeren van inspecties. De focus komt hierbij te liggen op het zo 
efficiënt mogelijk plannen van inspectieaanvragen, het tijdig via de 
tablet beschikbaar stellen van alle relevante informatie noodzakelijk 
voor de uitvoering van inspecties en het beter beheersen van de (interne) 
processen. Daarnaast zal het systeem waar mogelijk ook andere 
bestaande en nieuwe processen digitaliseren. Na de zomer van 2017 
is een externe projectleider aangetrokken en een projectorganisatie 
ingericht om dit proces in goede banen te leiden.

1.4 Kwaliteitszorg
Het KCB is voor de uitvoering van de inspecties geaccrediteerd volgens 
de ISO 17020-norm (registratiecode I070). Dit is een ISO-norm voor 
inspectie-instellingen die hoge eisen stelt aan onafhankelijkheid en 
deskundigheid. De Raad voor Accreditatie (RvA) beoordeelt jaarlijks of 
het KCB volgens de ISO 17020-norm werkt. 

Eén keer in de vier jaar wordt er door de RvA een zogeheten 
‘herbeoordeling’ uitgevoerd; een uitgebreider onderzoek dat in de 
plaats komt van het jaarlijks controlebezoek. In de regel wordt er door 
de RvA na de herbeoordeling een nieuw beoordelingsteam ingezet.

De RvA voerde eind 2017 een controlebezoek uit dat was gericht op de 
kwaliteit van fytosanitaire import- en exportinspecties. Ten behoeve 
van dit controlebezoek zijn audits uitgevoerd op het hoofdkantoor 
en zijn de werkzaamheden in de buitendienst gevolgd. Dit keer is één 
van de vier rayons van het KCB uitgebreid door de RvA bezocht. Na 
afloop van de controle zijn er in totaal drie afwijkingen vastgesteld van 
de minder ernstige categorie. Het auditteam van de RvA was verder 
tevreden over het operationele kwaliteitsmanagementsysteem van 
het KCB.

Met betrekking tot de afwijkingen dienen er, binnen de daarvoor 
gestelde termijn, corrigerende maatregelen te worden vastgesteld. 
Deze worden vervolgens door de RvA beoordeeld. Zodra de afwijkingen 
door de RvA worden opgeheven, wordt de accreditatie weer voor een 
jaar verlengd. 
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Tijdens de RvA-beoordelingen zijn er de laatste jaren weinig afwijkingen vastgesteld. Om deze reden geldt voor het 
KCB een ‘verlicht regime’. Dit betekent dat de RvA om de 17 maanden een controle bij het KCB uitvoert in plaats van 
om de reguliere 12 maanden.

De fytosanitaire werkzaamheden die het KCB uitvoert gebeuren in mandaat van de minister van LNV. Het ministerie 
van LNV heeft het uitvoeringstoezicht op fytosanitaire werkzaamheden opgedragen aan de NVWA. In het kader 
hiervan woont de NVWA inspecties bij, verdeeld over de vier rayons van het KCB. De uitvoering van de inspecties 
wordt hierbij getoetst aan de Meerjarige Overeenkomst (MJO) Plantkeur en de bijbehorende protocollen tussen het 
ministerie van LNV en het KCB, de geldende wet- en regelgeving én de kwaliteitsdocumentatie van het KCB. 

1.5 Nationale samenwerking
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid

Evenals voorgaande jaren heeft het KCB het ministerie van LNV geadviseerd over de handelsnormering van 
groenten en fruit. Het KCB kijkt met name naar de praktische gevolgen van voorstellen voor besluitvorming. Bij de 
internationale overleggen vergezelt het KCB als inhouds- en ervaringsdeskundige het ministerie. Bijvoorbeeld bij 
de vergaderingen van de UNECE en de OECD, waar wordt gesproken over aanpassingen van de handelsnormen of 
interpretatiebrochures. Ook is met het ministerie gesproken over de interpretatie van de regelgeving, bijvoorbeeld 
op het terrein van aanduidingen op verpakkingen en de tolerantiegrenzen voor kwaliteitsgebreken. 

NVWA

Dagelijks is er intensief contact tussen de medewerkers van de afdelingen Product- en Controlezaken (P&C), Kwalificatie 
en Kennisbeheer (KKB) en de NVWA. Naast dit contact vindt er een aantal keer per jaar een vergadering plaats van de 
Werkgroep Handel. In deze vergadering wordt een breed scala aan zaken besproken die spelen rondom de aansturing 
en uitvoering van de fytosanitaire inspecties. De NVWA organiseert vier keer per jaar de Klankbordgroepvergadering 
met de sector. Ook het KCB is aanwezig bij deze vergaderingen waar het fytosanitaire beleid en de actualiteit worden 
toegelicht en waarin ook de sector zijn inbreng heeft. Medewerkers van KKB en P&C zijn verschillende keren aanwezig 
geweest bij lunchlezingen van de NVWA over onderwerpen die het KCB raken. 

De NVWA heeft het KCB begin 2017 verzocht om bij de import van rozen uit Oost-Afrika het einddiagnose 
onderzoek uit te gaan voeren op een aantal rupsensoorten. Hiertoe zijn er op twee locaties (Aalsmeer en Naaldwijk) 
laboratoriumruimtes ingericht en is de daarvoor benodigde apparatuur aangeschaft. Er is intensief contact geweest 
met de verantwoordelijken bij het Nationaal Referentie laboratorium van de NVWA om te komen tot de juiste 
organisatie van deze werkzaamheden en de inrichting van de ruimten. Het streven is om deze activiteit in de loop van 
2018 op te starten.

Plantaardige keuringsdiensten

Ook in 2017 heeft het KCB geregeld contact gehad met de andere plantaardige keuringsdiensten. Het ging dan met 
name over juridische zaken en de uitvoering van inspecties. Ook is er afstemming over monsteronderzoek omdat 
veel van de door het KCB genomen exportmonsters (Ditylenchus /Rhadopholus /Ralstonia) in het laboratorium van 
Naktuinbouw en de NAK worden onderzocht. Daarnaast wordt er voor opleiding en kennisonderhoud gebruik gemaakt 
van de expertise van onder andere de NAK en de BKD. Ook de instructievoorziening in de niet eigen werkvelden van 
het KCB loopt via de collega keuringsdiensten. Het KCB heeft twee keer per jaar een regulier technisch overleg met 
Naktuinbouw waarbij knelpunten en problematieken worden besproken die beide diensten raken.

Vanwege de EU-plantgezondheidsverordening is in 2017 diverse malen met de andere keuringsdiensten gesproken 
over de invoering van het Plantenpaspoort. Dit Plantenpaspoort gaat gelden voor onder andere potplanten.

GroentenFruit Huis

Zowel over kwaliteits- als fytosanitaire aangelegenheden is er geregeld contact met het GroentenFruit Huis. Vooral 
rondom fytosanitaire exportprojecten en markttoegang derde landen is er veel overleg geweest tussen de NVWA, 
het GroentenFruit Huis en het KCB. Voor de export van vruchtgroenten naar Japan en de VS is er in januari 2017 een 
bijeenkomst georganiseerd op het KCB-hoofkantoor in Zoetermeer. Tijdens deze bijeenkomst zijn betrokken telers, 
afzetorganisaties en handelsbedrijven bijgepraat over de verschillende projecten. Eenzelfde bijeenkomst is begin 
februari gehouden voor de export van hardfruit naar de diverse nieuwe markten zoals China, Brazilië, Vietnam en 
Mexico. Beide bijeenkomsten waren goed bezocht en versterken de bekendheid en betrokkenheid van telers en 
handelaren bij de projecten waaraan zij deelnemen. Voor de tracering van uien bestemd voor Indonesië zijn ook dit 
jaar in samenspraak met de NVWA en gefinancierd door het GroentenFruit Huis extra controles uitgevoerd bij teelt en 
opslag. Ook op kwaliteitsgebied is er regelmatig contact met het GroentenFruit Huis over diverse zaken. Zo neemt de 
specialist kwaliteit van het KCB deel aan de rondgangen bij paprika. Hierbij worden op verschillende locaties partijen 
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paprika beoordeeld door keurmeesters van handelsbedrijven en afzetorganisaties en vindt afstemming plaats over 
keurlijnen.

VGB

Met de VGB is een aantal keer gesproken over PSI (Pre-shipment inspecties) voor Japan. Door veranderingen bij de 
eisen voor vruchtgroenten naar Japan is de vraag gekomen of er niet gestopt kan worden met PSI-inspecties voor 
snijbloemen. De bloemenexporteurs die deelnemen, willen ondanks de hoge kosten de PSI-werkwijze behouden. Dit 
met name vanwege de logistieke voordelen die dit geeft in Japan.

Flora Holland

Op initiatief van het KCB en de NVWA heeft Flora Holland op 29 november een Mini seminar georganiseerd rondom de 
AFM (Afrikaanse fruitmot) problematiek bij de import van rozen uit Afrika. Tijdens deze goed bezochte bijeenkomst 
zijn importeurs en afhandelaars bijgepraat over de situatie met betrekking tot de Afrikaanse fruitmot. Met name het 
feit dat dit organisme met ingang van 1 januari 2018 een Quarantaine status krijgt op rozen, was aanleiding voor het 
organiseren van deze bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst werden verschillende presentaties gegeven en konden 
de bezoekers het organisme en de aantastingbeelden onder het binoculair van de NVWA bekijken. De informatie en 
presentaties zijn doorgespeeld naar de exporteurs en producenten in Afrika zodat zij ook daar hun voordeel ermee 
kunnen doen.

FVO

De Federatie Vruchtgroenten Organisatie (FVO) coördineert de organisatie van de export van Nederlandse paprika 
naar China. Dit jaar is er veel contact geweest met deze organisatie rondom de monitoring bij de twintig deelnemende 
teeltbedrijven. Ook over het inregelen van het inspectieproces van het eindproduct was er regelmatig afstemming. In 
2017 zijn de eerste zendingen paprika naar dit land geëxporteerd. 

Wageningen Universiteit

Het KCB werkt samen met de Wageningen Universiteit (WUR) en andere branchepartijen aan de ontwikkeling 
van on-site detectie en identificatiemethoden van ziekteverwekkers bij planten. Het vroegtijdig herkennen van 
ziekteverwekkers bij planten is belangrijk om snel maatregelen te kunnen nemen. Zo kan verdere verspreiding 
worden voorkomen. Ook voorkomt dit oponthoud of beperkingen bij de im- en export van plantmateriaal. In 2017 
is er intensief contact geweest tussen het KCB en de WUR over de LAMP-methode. Het KCB ziet mogelijkheden 
om deze detectiemethode in te zetten als ondersteuning bij de einddiagnose van een aantal rupsensoorten. Voor 
enkele inspecteurs van het KCB heeft de WUR instructiebijeenkomsten georganiseerd om uitleg te geven over deze 
methode en de toepassing in de praktijk.

Proefstation Randwijk

In voorbereiding op de boomgaardinspecties voor de exportprogramma’s hardfruit werd Proefstation Randwijk 
bezocht. Hier krijgen de KCB-inspecteurs uitleg van de specialisten van het proefstation over de Q-organismen die 
voor de verschillende afzetmarkten van belang zijn.  

Koppert Biological Systems

KCB-inspecteurs volgen regelmatig instructie- of verdiepingsdagen. Tijdens de verdiepingsdagen voor sierteelt en 
groenten en fruit hebben verschillende groepen ook dit jaar een bezoek gebracht aan Koppert in Berkel en Rodenrijs. 
Er werd uitleg gegeven over de inzet van biologische bestrijders en hun levenswijze. Een boeiend onderwerp 
voor onze inspecteurs, omdat zij deze organismen dagelijks tegenkomen tijdens de inspecties. Voor een aantal 
exportbestemmingen zijn bepaalde biologische bestrijders niet toegestaan in het product. In het voorjaar van 2017 
zijn er door Japan aanvullende eisen gesteld voor Tuta absoluta (tomaten mineermot) in tomaten. De specialisten 
van Koppert zijn betrokken geweest bij het vaststellen van de maximale plaagdruk waarmee aantasting in de 
tomatenvrucht bestemd voor Japan kan worden uitgesloten.

Landelijke Hardfruitdag 2017

In oktober 2017 organiseerde het KCB de Landelijke Hardfruitdag bij Fruitmasters in Geldermalsen. Deze bijeenkomst 
werd ook dit jaar weer goed bezocht door keurmeesters van veilingen, handelsbedrijven en sorteer- en pakstations. 
Diverse actuele zaken passeerden de revue, zoals problemen die zijn ontstaan door de vorst die dit voorjaar het 
hardfruit flink heeft geraakt. Deze vorst liet niet alleen zijn sporen na in de productie maar ook in de kwaliteit van 
onder andere peren. Aan de hand van tentoongestelde monsters werden de keurlijnen weergegeven. Ook dit jaar was 
de Hardfruitdag een nuttige bijeenkomst.
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1.6 Internationale contacten
Het KCB vindt het belangrijk kennis en ervaring te delen, zowel nationaal als internationaal. Het bevordert een 
geharmoniseerde toepassing van de regels, zowel op fytosanitair als op kwaliteitsgebied. Zeker in een tijd waarin 
de internationale handel een grote rol speelt en deze toeneemt, is dit van groot belang. Daarnaast is het belangrijk 
dat de verschillende EU-organen en de landen buiten de EU goed op de hoogte zijn van de controlesystemen. Dit 
bevordert het vertrouwen in Nederland als handelspartner. 

Harmonisation Meeting

Deze bijeenkomsten werden altijd georganiseerd door de Britse controledienst RPA. Het is een internationale 
afstemmingsbijeenkomst over de kwaliteit van groenten en fruit voor controlediensten binnen de EU maar ook voor 
landen daarbuiten. De Britse controledienst RPA heeft te kennen gegeven hiermee te willen stoppen. Vanaf 2018 zal 
het KCB de organisatie van deze bijeenkomsten op zich nemen.

Ontvangst buitenlandse delegaties

Ook dit jaar hebben veel buitenlandse delegaties een bezoek gebracht aan het KCB om kennis te nemen van de 
werkwijze in Nederland rondom import- en exportinspecties. Als het gaat om fytosanitaire zaken, vinden deze 
bezoeken altijd plaats onder verantwoording van de NVWA of het ministerie van LNV. Meestal starten deze bezoeken 
met een korte uitleg over de KCB-organisatie en de fytosanitaire structuur in Nederland, gevolgd door het bijwonen 
van één of meerdere inspecties. Het is goed om derde landen op deze manier te informeren over onze werkwijze. Het 
geeft vertrouwen in het fytosanitaire systeem van Nederland en dit kan bij de opening van de markten richting deze 
landen weer van nut zijn. In 2017 heeft het KCB delegaties uit Vietnam, China, Iran en Zuid-Afrika ontvangen.

OECD / UNECE

Ook in 2017 heeft het KCB heeft in nauwe samenwerking met het ministerie van LNV de vergaderingen van de 
internationale organisaties OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) en UNECE (United 
Nations Economic Commission for Europe) bijgewoond. In de vergaderingen van de OECD vindt onder meer 
afstemming en harmonisering plaats over de interpretatie van de handelsnormen voor de kwaliteit van groenten 
en fruit. Daarvoor worden onder andere interpretatiebrochures gemaakt, die in de praktijk worden gebruikt. In 
de UNECE-vergaderingen komen voorstellen voor aanpassingen van de handelsnormen aan de orde. Tijdens de 
vergaderingen levert het KCB een actieve inbreng, bijvoorbeeld door presentaties te verzorgen. Op verzoek van de 
OECD heeft het KCB de herziening van de tomatenbrochure gecoördineerd. In 2018 wordt deze herziening afgerond.
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BTSF trainingen

Dit jaar is het KCB betrokken geraakt bij de organisatie van BTSF 
trainingen. BTSF staat voor Better Training Safer Food en is een initiatief 
van de EU. Deze trainingen worden georganiseerd en gefinancierd 
door de EU en hebben als doel het inspectiewerk in de verschillende 
EU landen op het gebied van voedselveiligheid en plantgezondheid 
op een hoger plan te brengen. Inspecteurs uit alle lidstaten kunnen 
deelnemen aan deze cursussen. In mei 1997 hebben de NVWA en het 
KCB een meerdaagse training georganiseerd waarbij fytosanitaire 
importinspecties centraal stonden. Dit najaar hebben een aantal KCB-
medewerkers deelgenomen aan eenzelfde soort training in Brussel. 

BLE

Met de Duitse controledienst BLE is een bijeenkomst georganiseerd 
en is o.a. gesproken over de interpretatiebrochures die zij maken voor 
de OECD. De BLE werkt op dit moment aan brochures voor o.a. prei 
en witlof. Dit zijn producten die ook voor onze sector belangrijk zijn. 
Door mee te denken kunnen we in een vroeg stadium hier richting aan 
geven.

De Duitse controledienst BLE organiseert elke twee jaar een meeting 
met als doel harmonisering van de handelsnormen en uitwisseling van 
informatie over de inspecties van groenten en fruit. Een andere 
belangrijke functie is de mogelijkheid tot netwerken met vertegen-
woordigers van controlediensten van 21 vertegenwoordigde landen.  
Tijdens deze bijeenkomsten is het mogelijk problemen die zich  
voordoen tijdens inspecties, te bespreken en tot oplossingen hiervoor 
te komen.

Codex Alimentarius

De Codex Alimentarius Commission (Codex) is een internationaal 
forum waaraan door 187 landen en de Europese Unie wordt 
deelgenomen. De Codex is gezeteld in Mexico-Stad en is onderdeel 
van de Verenigde Naties. De Codex heeft, evenals de UNECE, de 
doelstelling de handel te faciliteren middels handelsnormen. Dit forum 
ontwikkelt internationale normen voor voedselproducten, met als doel 
de internationale volksgezondheid te beschermen en de eerlijkheid 
van de handel in voedselproducten te bevorderen. De Codex richt zich 
met name op Noord- en Zuid-Amerika, Azië en Afrika en stelt voor 
de aangesloten landen handelsnormen op voor groenten en fruit. 
Nederland is sinds de oprichting van de Codex lid en speelt hierin een 
actieve rol. De activiteiten van de Codex op dit gebied nemen in hoog 
tempo toe, waardoor de werkzaamheden hiervoor, het beoordelen of 
de normen aan de Nederlandse eisen voldoen, zijn toegenomen. Het 
KCB adviseert het ministerie van LNV over de handelsnormen die de 
Codex opstelt.

EACCE

Op verzoek van de Marokkaanse Controledienst EACCE werd een 
bezoek gebracht aan dit land.

Doel van het bezoek was uitwisseling van kennis over de uitvoering van 
kwaliteitsinspecties. Daarbij werden bezoeken gebracht aan bedrijven 
en werd getoond hoe de Marokkaanse controledienst zijn inspecties 
uitvoert. De EACCE voert de inspecties gestructureerd uit en het 
kennisniveau van de inspecteurs is van een goed niveau.  
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2.1 Financieel Directieverslag
Dit financieel directieverslag verschaft inzicht in de gang van zaken 
gedurende het boekjaar 2017. Over het kalenderjaar 2017 werd een 
positief exploitatiesaldo behaald van € 212.451,- bij een omzet van 
€ 17.138.281,-. 

Opbrengsten

De opbrengst is hoger uitgevallen dan begroot omdat het aantal 
fytosanitaire inspecties is toegenomen. Ook is de opbrengst voor 
de afgifte van fytosanitaire certificaten hoger. Dit vloeit voort uit 
een stijging van de hoeveelheid afgegeven certificaten. Ten slotte 
is de opbrengst ‘Projecten’ hoger door extra werkzaamheden voor 
interventie, fytobewaking en hardfruit verre bestemmingen.

Kosten

De personeelslasten en de kosten voor uitzendkrachten zijn hoger 
uitgevallen omdat er meer fte in dienst waren dan begroot. Dit houdt 
verband met de toename van de activiteiten. De algemene kosten 
zijn hoger dan begroot wegens hogere kosten voor CLIENT Export en 
monsteronderzoek. Ook dit kwam voort uit de groter dan verwachte 
toename van de activiteiten. De afschrijving voor computers en 
software is hoger dan begroot door de aanschaf van nieuwe tablets. 
Ook is de afschrijving voor de inrichting van bijkantoren hoger wegens 
de verbouwing van het rayonkantoor in Naaldwijk.

Eigen vermogen

Inclusief het exploitatiesaldo 2017 bedraagt per 31 december 2017 het 
eigen vermogen € 7.118.998,- zijnde 41,5% van de totale jaarlijkse 
baten. Dit valt binnen de door het ministerie van EZ vastgestelde 
maximum norm van 50% eigen vermogen ten opzichte van de totale 
jaarlijkse baten.

Toekomst

Voor 2018 wordt een stijging van de omzet van 3% voorzien. De 
tarieven zijn met 1,3% gestegen ten opzichte van 2017. Ook de kosten 
nemen toe door een stijging van het aantal benodigde medewerkers 
en de verwachte stijging van de loonkosten in 2018. 

In 2018 zal het KCB investeren in de ontwikkeling van software die 
het NVWA-systeem IBP gaat vervangen. Ook gaat het KCB in 2018 
enkele diagnostische taken uitvoeren die nu nog plaatsvinden bij de 
NVWA. In 2018 zal het KCB zich gaan voorbereiden op een mogelijke 
Brexit in 2019. Hiervoor worden in 2018 mogelijk nieuwe medewerkers 
aangetrokken en opgeleid.

Ook voor de jaren na 2018 verwacht het KCB een groei van de 
activiteiten.

2.2 In control statement 2017 
De directie van het KCB verklaart met dit in 'control statement' te 
voldoen aan het ‘gemeenschappelijk normenkader voor financieel 
beheer, verantwoording en intern toezicht’ van het ministerie van EZ.

De onderdelen van het normenkader worden geborgd door het interne 
kwaliteitssysteem en de planning- en control cyclus. Daarover legt 
de directie verantwoording af aan het KCB-bestuur en het ministerie 
van LNV. Jaarlijks vindt externe toetsing plaats door de Raad voor 
Accreditatie en de externe accountant.
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Het KCB communiceert op een transparante wijze via de website en het jaarverslag en overlegt regelmatig met 
externe stakeholders.

Het normenkader bevat een onderwerp waar het KCB in 2018 extra aandacht aan gaat besteden, te weten 
'governance'. Er wordt bekeken of de taken en bevoegdheden op de juiste wijze zijn belegd, of het toezicht doelmatig 
is ingericht en op welke wijze compliance optimaal kan worden geïncorporeerd.

In 2018 zal de risicoanalyse in verband worden gebracht met de ontwikkeling van het eigen vermogen. 

2.3 Jaarrekening 2017
De balans per 31 december 2017 ziet er als volgt uit:

Activa 2017 2016
Vaste activa € 2.458.312,- € 2.004.800,-
Vorderingen en overlopende activa € 2.570.594,- € 2.248.746,-
Liquide middelen € 5.658.496,- € 6.536.619,-
Totaal activa € 10.687.402,- € 10.790.165,-

Passiva 2017 2016
Eigen vermogen € 7.118.998,- € 6.906.547,-
Voorzieningen € 517.000,- € 490.000,-
Schulden op korte termijn € 3.051.404,- € 3.393.618,-
Totaal passiva € 10.687.402,- € 10.790.165,-

Exploitatierekening 2017 2017 2016
Baten € 17.138.281,- € 15.791.609,-
Lasten € 16.925.830,- € 15.009.817,-
Resultaat € 212.451,- € 781.792,-
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Fytosanitaire importinspecties

Het KCB voert in mandaat van de minister van LNV fytosanitaire 
importinspecties uit conform de richtlijnen en aanwijzingen van de 
NVWA. Bij de inspecties wordt gecontroleerd of zendingen voldoen 
aan de fytosanitaire eisen van de EU; klopt het certificaat uit het land 
van herkomst? Is de zending vrij van Q-organismen? 

In 2017 zijn ruim 155.000 fytosanitaire importinspecties uitgevoerd, 
verdeeld over de werkvelden sierteelt, groenten en fruit en overige 
producten zoals hout en tabak. Ter vergelijking, in 2016 waren dit bijna 
150.000 importinspecties. 

Onderstaand zijn enkele onderwerpen belicht die in 2017 van invloed 
waren op de werkzaamheden van het KCB. Voor een meer inhoudelijke 
toelichting op de bevindingen tijdens de fytosanitaire werkzaamheden 
is het rapport ‘Fytosanitaire signalering’ te raadplegen op de website 
van het NVWA. 

Verhoging importheffing Citrus per 16 oktober

Jaarlijks verandert op 16 oktober als gevolg van EU-regelgeving 
het tarief invoerrechten voor Citrus van 0% naar 13,1%. Wanneer 
importzendingen niet tijdig ten invoer kunnen worden aangegeven bij 
de Douane omdat deze nog niet fytosanitair zijn vrijgegeven door het 
KCB, zijn de financiële gevolgen voor bedrijven derhalve groot.

In 2017 viel de tariefsverandering in het weekend, in de nacht van 
zondag op maandag. Importeurs voorzagen problemen met het 
tijdig geïnspecteerd krijgen van hun containers citrusvruchten in het 
weekend. Het KCB heeft veel extra personeel ingezet om de inspecties 
tijdig en conform de EU-voorschriften af te ronden. Vanwege de 
samenhang met de douaneregels hebben het KCB, de NVWA en 
de Douane nauw samengewerkt. Met het GroentenFruit Huis, de 
importeurs en indieners van douaneaangiften heeft intensieve 
communicatie plaatsgevonden over de werkwijze in het weekend. 

De ingezette lijn zal met alle partijen worden geëvalueerd om te komen 
tot een standaard die in de toekomst opnieuw gebruikt kan worden 
indien gewenst.

Fytobewakingsopdracht niet-inspectieplichtige importproducten

In Nederland vindt veel import plaats van allerlei verschillende soorten 
groenten, fruit en snijbloemen afkomstig van over de hele wereld. Een 
deel van deze producten is fytosanitair inspectieplichtig en een deel 
niet. Net als in voorgaande jaren voerde het KCB in 2017 in opdracht van 
de NVWA een fytobewakingsopdracht (FB-opdracht) uit op producten 
die niet onder de reguliere fytosanitaire importinspecties vallen. Doel 
van deze FB-opdracht is om mogelijke (nieuwe) fytosanitaire risico’s 
op te sporen. Van alle mogelijk schadelijke organismen wordt een 
monster naar de NVWA gestuurd om vast te stellen om welk organisme 
het gaat. In 2017 zijn 3.540 importpartijen beoordeeld in het kader van 
de fytobewaking en 277 monsters ingestuurd. Bij 78 partijen ging het 
daadwerkelijk om een Q-organisme en zijn maatregelen opgelegd. 

Daarnaast zijn er binnen deze FB-opdracht bij een aantal teeltbedrijven 
en sorteer- en pakstations van tomaten en paprika’s vallen opgehangen 
om te monitoren op aanwezigheid van bepaalde schadelijke rupsen 
(Pepper Weevil, Afrikaanse fruitmot, Keiferia). Op de geselecteerde 
(teelt)bedrijven wordt zowel Nederlands als importproduct verwerkt. 
Door actief te monitoren, kunnen risico’s op eventuele uitbraken in 
Nederland en de EU worden verkleind. Verder zijn in de omgeving van 
een aantal importlocaties van (zacht)fruit vallen opgehangen voor de H
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monitoring op schadelijke boorvliegen. In 2017 hebben de resultaten van de uitgevoerde monitoringen van de vallen 
geen aanleiding gegeven tot verdere acties. Alle resultaten van de FB-opdracht worden door de NVWA gebruikt als 
input voor actualisatie van pest-statussen van organismen en voor risicobeoordelingen.

Fytobewakingsopdracht verpakkingshout (ISPM 15)

Bij import wordt verpakkingshout gebruikt om producten op te vervoeren (pallets) of te beschermen. Denk aan 
import van producten als natuursteen, witgoed, machines, onderdelen voor industrie, elektrische apparaten, 
plantaardige producten enzovoorts. Om te voorkomen dat met het verpakkingshout schadelijke organismen 
(bijvoorbeeld boktorren en schimmels) worden binnengebracht en verspreid, zijn internationaal regels opgesteld. 
Het verpakkingshout moet voldoen aan de eisen van ISPM 15. De wereldstandaard Fytosanitaire maatregelen Houten 
Verpakkingen (ISPM 15) is opgesteld door de International Plant Protection Convention (IPPC). Hierin is afgesproken 
dat een merkteken op het verpakkingshout aanwezig moet zijn. In het merkteken staat op welke wijze het hout 
behandeld is, in welk land de behandeling is uitgevoerd en door wie. In 2017 zijn op verzoek van de NVWA door het 
KCB 400 controlebezoeken uitgevoerd gericht op het verpakkingshout. Hierbij let de inspecteur op aanwezigheid 
van het merkteken ISPM 15 en op mogelijke boorgangen (boormeel) in het verpakkingshout. In totaal zijn 35 partijen 
verpakkingshout vastgelegd vanwege het ontbreken van het merkteken. Hiervoor zijn maatregelen opgelegd om 
partijen te vernietigen of alsnog te laten behandelen. Er zijn 19 monsters ingestuurd naar het laboratorium van de 
NVWA voor nader onderzoek, waarin geen schadelijke organismen aanwezig bleken te zijn. 

Vondsten Afrikaanse Fruitmot in Roos

De Afrikaanse Fruitmot (AFM) is per 1 januari 2018 een Q-organisme in de EU voor alle waardplanten. Reden hiervoor 
is dat het motje zeer schadelijk is voor paprika en citrus, en ook risico’s met zich mee brengt voor andere waardplanten, 
waaronder roos. De quarantaine status houdt in dat bij import van producten van buiten de EU, zendingen waarop 
motten, poppen, larven of eitjes worden aangetroffen, afgekeurd zullen worden. Dit kan grote gevolgen hebben voor 
met name de import van rozen uit Afrikaanse landen als Kenia, Ethiopië, Oeganda en Zimbabwe en uit Israël. In het 
verleden is AFM aangetroffen bij de import van roos. Nieuwe vondsten kunnen gevolgen hebben voor de verlaagde 
inspectiepercentages die gelden voor genoemde landen.

Het KCB heeft een bijdrage geleverd aan een seminar om importeurs hierover te informeren. 
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Fytosanitaire exportinspecties

Bij export naar landen buiten de EU moet worden voldaan aan de 
fytosanitaire eisen van die landen. Die eisen kunnen per land sterk 
verschillen. De NVWA bepaalt welke controles nodig zijn om aan de 
eisen van een bepaald land te voldoen. Daarbij kunnen twee typen 
inspecties aan de orde zijn:

1. Zendingsinspectie: Inspectie van de zending die geëxporteerd 
wordt.

2. Bedrijfsinspectie: Inspectie voorafgaand aan een export, indien 
door het land waarnaar wordt geëxporteerd specifieke eisen 
worden gesteld aan de teeltlocatie om de aanwezigheid van een 
bepaald organisme tegen te gaan. Voorbeelden van lopende 
bedrijfsinspecties in vruchtgroenten zijn Afrikaanse fruitmot 
(AFM; bij export naar de VS), Middellandse Zeevlieg (Medfly; bij 
export naar Japan) en diverse schadelijke organismen in paprika 
voor China. Daarnaast worden bedrijfsinspecties uitgevoerd in 
hardfruit voor de verre bestemmingen (China, Vietnam, Brazilië, 
Mexico, Zuid-Afrika). 

De fytosanitaire exportinspecties en het waarmerken van fytosanitaire 
certificaten worden uitgevoerd door de KCB-inspecteurs, die voor de 
werkzaamheden zijn aangesteld als onbezoldigd ambtenaar van de 
NVWA. In 2017 zijn 171.140 fytosanitaire certificaten gewaarmerkt, een 
toename van ongeveer 12.500 certificaten ten opzichte van 2016.

Voor een meer inhoudelijke toelichting op de bevindingen tijdens de 
fytosanitaire werkzaamheden is het rapport ‘Fytosanitaire signalering’ 
te raadplegen op de website van de NVWA.

Landen overzicht 

Bijzonderheden bij de export naar een aantal specifieke landen worden 
hieronder toegelicht.

Vruchtgroenten verre bestemmingen (Japan, China en VS)

Voor aanvang van de monitoring 2017 is in januari samen met het 
GroentenFruit Huis (GFH) en de NVWA een voorlichtingsbijeenkomst 
georganiseerd voor handelaren en telers die (gaan) deelnemen aan 
de monitoring vruchtgroenten. Het verloop van het voorgaande 
exportseizoen en wijzigingen en aandachtspunten voor het nieuwe 
seizoen zijn besproken. De bijeenkomst was goed bezocht. Het KCB 
hecht waarde aan deze informatie-uitwisseling met alle betrokkenen 
in de monitoring, om gezamenlijk het inspectieproces en de export 
zo goed mogelijk te laten verlopen. In 2017 is ervoor gekozen om de 
aanmeldingen voor vruchtgroenten verre bestemmingen via één 
overeenkomst en één aanmeldingsformulier te laten verlopen. 

Voor de bedrijfsinspecties AFM bij de export naar de VS hebben zich 
142 teeltlocaties aangemeld. Hiervan deden 33 locaties voor het eerst 
mee in het monitoringsprogramma. Opvallend is de toename van het 
aantal biologische bedrijven. De intensiteit van de controles is hetzelfde 
gebleven als in 2016. De export van paprika is in 2017 gedaald van ruim 
25 miljoen kg naar bijna 21 miljoen kg. Na de vondst van het organisme 
Dacus (boorvlieg) door de VS in een exportzending uit Nederland in 
2016 is dit organisme niet meer aangetroffen. Er zijn geen aanvullende 
maatregelen in het protocol opgenomen.

H
oo

fd
st

uk
 4

Ex
po

rt
 fy

to
sa

ni
ta

ir



19

Voor de bedrijfsinspecties Medfly bij de export naar Japan hebben zich in totaal 67 teeltbedrijven aangemeld, waarvan 
45 paprika/peper, 12 aardbei en 10 tomaat. Het aantal bedrijven is met 18 afgenomen ten opzichte van 2016. In 2017 
is, in tegenstelling tot voorgaande jaren, tijdens de monitoring geen Medfly aangetroffen. 

Het seizoen werd gedomineerd door een wetswijziging die in mei 2017 van kracht werd in Japan, waardoor de export 
van tomaten met groene delen (trostomaten en tomaten met kroon) niet meer toegestaan is, en het eindproduct vrij 
moet zijn van Tuta absoluta. Om dat laatste te kunnen garanderen is monitoring van Tuta absoluta op teeltbedrijven 
ingesteld. 

De export van Nederlandse paprika naar Japan is in 2017 iets lager dan voorgaande jaren. En voor het vierde jaar op 
rij werden ook aardbeien geleverd. Het volume groeide aanzienlijk ten opzichte van 2016. In 2017 ging ook ruim 1.500 
kg courgette naar Japan.

Tabel Export naar Japan in de periode 2015 – 2017 (in kg)

Product 2015 2016 2017

Paprika 6.000.000 6.000.000 5.567.000
Tomaat 268.000 402.000 497.000
Aardbei 60.000 106.000 142.000

Voor de bedrijfsinspecties Paprika bij de export naar China zijn in 2017 totaal 19 paprikabedrijven aangemeld. Deze 
bedrijven hebben vallen opgehangen, die iedere periode van vier weken zijn gemonitord op de 11 Q-organismen voor 
China. De monitoringslijsten worden door het KCB gecontroleerd. Daarnaast voeren KCB-inspecteurs controles uit op 
de individuele bedrijven, waarbij onder andere het gewas wordt geïnspecteerd. Op basis van de gewasinspectie heeft 
een teeltbedrijf zich teruggetrokken vanwege een te zware aantasting van Duponchelia. Tijdens de exportinspecties 
hebben geen afkeuringen plaatsgevonden. De hoeveelheid export van paprika naar China was in 2017 bijna 16.000 kg.

Export Chrysant naar VS is in 2017 gestopt

Met de VS is in 2013 overeenstemming bereikt over het exporteren van Chrysanten. Een belangrijke voorwaarde van 
de VS is dat de zogenaamde ‘Japanse roest’ (Puccinia horiana) niet voorkomt in de chrysant. In 2015 is het protocol 
iets versoepeld waardoor de exportinspecties niet meer verplicht op de teeltlocaties worden uitgevoerd, maar bij de 
exporteur. Het aantal deelnemers was in 2015 gedaald van negen naar drie, in 2016 van drie naar geen deelnemers. 
In 2017 heeft een teler zich aangemeld. Ook deze deelnemer is na een aantal maanden gestopt. De concurrentie uit 
Zuid-Amerika blijkt te sterk om deelname rendabel te maken.

Euraziatische Unie past importeisen aan

In de Euraziatische Unie, bestaande uit de Russische Federatie, Wit-Rusland, Armenië, Kazachstan, Kirgizië, is per 1 juli 
2017 nieuwe wetgeving van kracht geworden. Hierdoor geldt voor een groot aantal producten dat verklaringen over 
de productieplaats of het productiegebied verplicht zijn geworden. Naar aanleiding van de boycot door de Russische 
Federatie van groenten en fruit uit de EU zijn veel bedrijven in de afgelopen drie jaar overgeschakeld op het leveren uit 
derde landen geïmporteerde producten. Nu worden ze geconfronteerd met extra eisen aan die producten, die alleen 
verklaard kunnen worden door de controledienst in het land waar het product is geteeld. Er is een overgangstermijn 
ingesteld voor product dat al geïmporteerd of nog onderweg was.

Naar andere landen dan de Russische Federatie in de Euraziatische Unie konden tot 1 juli 2017 veel Nederlandse en 
Europese groenten en fruit gewoon geëxporteerd worden. Door de strengere eisen is dit voor sommige producten 
niet meer mogelijk. Ook voor veel sierteeltproducten met origine Nederland kunnen de vereiste bijschrijvingen voor 
deze landen niet worden verklaard. Gevolg is dat de export aanzienlijk is gedaald. 

Voor de inspecteurs is het rondom een dergelijke ingrijpende wijziging extra opletten of producten en documenten aan 
alle gestelde eisen voldoen. Zij spelen een belangrijke rol in de communicatie naar de bedrijven en bij de signalering 
van problemen en onduidelijkheden die vervolgens worden afgestemd met de NVWA. 
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Hardfruit verre bestemmingen

Om niet te afhankelijk te zijn van een specifieke exportbestemming zetten de Nederlandse overheid en de sector 
zich in om nieuwe exportbestemmingen voor hardfruit te vinden. In 2015 had de overheid al een overeenkomst met 
China bereikt over de voorwaarden, waardoor export van peren mogelijk werd. In 2016 zijn daar overeenkomsten met 
Brazilië en Vietnam (ook voor appelen) bijgekomen.

Voor aanvang van het teeltseizoen 2017 zijn alle betrokkenen bij de exportprotocollen Hardfruit Verre Bestemmingen 
uitgenodigd voor een bijeenkomst. Het voorgaande exportseizoen is besproken en ook vond een gedachtewisseling 
plaats over het openen van nieuwe markten waarover met derde landen onderhandelingen plaatsvinden (peren naar 
Mexico en appelen naar Zuid-Afrika), en de exportresultaten naar bestemmingen waarmee reeds overeenkomsten 
zijn gesloten. 

De tegenvallende export van de oogst 2016 heeft zich voor peren vertaald naar minder aanmeldingen en een kleiner 
totaal areaal in de monitoring in 2017. In het voorjaar werd een aantal telers, met name in Zuid-Limburg, getroffen 
door nachtvorst en werd een aanzienlijk areaal voor verschillende exportbestemmingen weer afgemeld. Door de 
nachtvorst, ook in andere producerende landen, ontstond een schaarste op de Europese markt, waardoor de 
afzetmogelijkheden dichter bij huis toenamen. Het KCB heeft op verschillende momenten tijdens de teelt en oogst 
controles uitgevoerd bij de deelnemende bedrijven.

De volgende hoeveelheden (in kg) zijn geëxporteerd:

Export in kg 2016 2017

Peren Appelen Peren Appelen
China 941.000 n.v.t. 1.456.821 -

Vietnam 94.000 19.000 325.878 -
Brazilië 20.000 n.v.t. - -
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Kwaliteitscontrole groenten en fruit

Het KCB houdt toezicht op de naleving van de Europese handelsnormen 
voor verse groenten en fruit. Voor 11 producten gelden specifieke 
handelsnormen (onder andere appelen, peren, tomaten, paprika’s, 
citrusvruchten en druiven). Alle andere producten moeten voldoen aan 
de algemene handelsnorm. De controles worden verricht bij import 
(van buiten de EU), bij export (naar buiten de EU) en op de interne markt 
(binnen Nederland). Alle controles worden uitgevoerd op basis van 
een vastgestelde risicoanalyse. Het uitgangspunt is om te controleren 
waar de grootste kwaliteitsproblemen worden verwacht. Bedrijven die 
het door het KCB erkend kwaliteitszorgsysteem (RIK) hebben, krijgen 
minder controles bij import, export en op de interne markt.

Import en export

Bij de import en export van groenten en fruit geldt in Nederland een 
inspectieplicht voor verschillende producten die op basis van een 
risicoanalyse zijn geselecteerd. Importzendingen met deze producten 
moeten worden aangegeven in CLIENT Import; dit systeem selecteert 
zendingen die moeten worden geïnspecteerd op basis van vastgestelde 
inspectiepercentages. Deze inspectiepercentages worden jaarlijks 
vastgesteld per product/land combinatie op basis van het aantal 
kwaliteitsproblemen in het jaar ervoor. Bij kwaliteitsproblemen 
neemt het inspectiepercentage toe en bij een afname van het aantal  
afkeuringen daalt het inspectiepercentage voor dat product uit dat  
land. In totaal leidde dit in 2017 tot 89.655 inspecties (ruim 1.446 
miljoen kg product), waarbij 1.808 keer een partij is afgekeurd. Het 
aantal inspecties lag daarmee ruim 11.000 hoger dan in 2016. Het 
afkeuringspercentage bleef gelijk, namelijk 2%. Bij exportzendingen 
gelden gereduceerde inspectiepercentages voor erkende RIK-bedrijven 
(5%), zendingen met uitsluitend algemeen genormeerde producten 
(10%) en zendingen met specifiek genormeerde producten (60%). Per 
zending vindt een steekproef plaats op één à twee producten, waarbij 
die producten worden gecontroleerd waarin kwaliteitsproblemen 
worden verwacht. In totaal zijn bij exportinspecties 385 partijen 
afgekeurd, ongeveer 70 meer dan in 2016. Het aantal zendingen 
waarvoor een normcontrole certificaat (export) is opgesteld, bedroeg 
104.703.

Interne markt

Op de interne markt wordt onderscheid gemaakt in structureel toezicht 
en algemeen toezicht. Het structureel toezicht is een vastgesteld 
aantal controlebezoeken per bedrijf op basis van risicofactoren. Het 
algemeen toezicht zijn extra controlebezoeken op basis van signalen 
over de productkwaliteit op een bepaald bedrijf, of gericht op specifieke 
kwaliteitsproblemen van een bepaald product of op de aanduidingen.

Structureel toezicht

Het KCB heeft een controlesysteem ontwikkeld om toezicht te houden 
op de EU-handelsnormen bij alle marktdeelnemers van groenten 
en fruit binnen Nederland: het structureel toezicht. Dit toezicht 
vindt plaats op alle locaties waarvandaan groenten en fruit worden 
verladen, zoals bij import- en exportbedrijven, sorteer- en pakstations, 
groothandelaren en teeltbedrijven. Op basis van risicofactoren, zoals 
grootte van het bedrijf, wel of geen sorteer- en pakactiviteiten, wel of 
geen voorraad, worden bedrijven ingedeeld in een risicocategorie. Per 
risicocategorie geldt een bepaalde bezoekfrequentie, variërend van 2 
tot 52 controlebezoeken per jaar. Hoe hoger de risico’s op een bedrijf, 
des te hoger de bezoekfrequentie. Het structureel toezicht zorgt 
ervoor dat de controles op de interne markt gericht zijn op bedrijven H
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met de hoogste risico’s. Voor RIK-deelnemers met een eigen kwaliteitszorgsysteem en teeltbedrijven die onder 
de verantwoordelijkheid van een RIK-deelnemer vallen, geldt een verlaagde bezoekfrequentie. Bij de indeling van 
bedrijven wordt gebruik gemaakt van een database met bedrijfsgegevens van alle marktdeelnemers. Via de website 
van het KCB kunnen bedrijven inloggen in de Database Marktdeelnemers (DMD) om hun bedrijfsgegevens actueel te 
houden.

Begin 2017 is de indelingssystematiek van het structureel toezicht voor teeltbedrijven gewijzigd. Het klaarmaken 
van voorverpakkingen (gesloten kleinverpakkingen) en het juist en volledig aanduiden hiervan, is toegevoegd als 
risicofactor bij het indelen van teeltbedrijven. Teeltbedrijven die geen voorverpakkingen klaarmaken komen in een 
lagere risico-indeling en worden minder vaak bezocht dan teeltbedrijven die wel voorverpakkingen klaarmaken. 
Daarnaast is de controlefrequentie voor teeltbedrijven in het algemeen verlaagd omdat uit een evaluatie is gebleken 
dat het risico op kwaliteitsproblemen klein is.  

Eind 2017 waren 823 bedrijven ingedeeld in het structureel toezicht waarvan er 513 bezocht zijn door het KCB. Er 
zijn 310 teeltbedrijven bezocht door de RIK-deelnemer waaronder het teeltbedrijf viel (toezicht op toezicht). In 
onderstaande tabel staat een overzicht van de werkzaamheden in het kader van het structureel toezicht over de 
afgelopen jaren. Het totale aantal ingedeelde bedrijven is licht toegenomen. Toch zien we een daling van het aantal 
bezoeken. Dit komt door de bovengenoemde verlaging van de controlefrequentie. 

Jaar Aantal bezoeken Aantal partij- 
inspecties Aantal afkeuringen

2011 4.129 22.828 533

2012 4.325 22.320 419

2013 4.033 21.302 449

2014 4.634 22.517 602

2015 4.389 21.322 601

2016 4.591 21.012 513

2017 4.396 20.425 602

Algemeen toezicht 

Naast het structureel toezicht worden op basis van signalen over mogelijke kwaliteitsrisico’s gerichte controles 
uitgevoerd. Deze controles vallen onder het algemeen toezicht. In 2017 zijn landelijk extra controles uitgevoerd, 
onder andere vanwege aanduidingen op verpakkingen, binnenrot in paprika, en het minimumgewicht van kiwi’s. In 
totaal zijn in het kader van algemeen toezicht 479 controles uitgevoerd, wat in 93 gevallen tot een afkeuring leidde. 
Het afkeuringspercentage steeg van 14% naar 19%, ten opzichte van het voorgaande jaar.

Reglement Interne Kwaliteitscontrole 

Bedrijven met goede controleresultaten, een zorgsysteem voor de productkwaliteit van groenten en fruit én 
een positieve audit, worden toegelaten tot het Reglement Interne Kwaliteitscontrole (RIK). Wanneer een RIK-
deelnemer een overtreding begaat, treedt het Handhavingsdocument voor het RIK in werking. Dit werkt volgens 
een puntensysteem waarbij tegenover elk type overtreding een bepaald aantal punten staat. Bij een totaal van zes 
punten binnen drie maanden, wordt een RIK-deelnemer voor de periode van vier weken onder extra toezicht gesteld. 
In principe worden toegekende punten na drie maanden weer in mindering gebracht op het puntentotaal. 

In 2017 ontvingen zes bedrijven een waarschuwing omdat bijna het maximale aantal punten was bereikt voor het 
instellen van extra toezicht. Bij negen bedrijven is daadwerkelijk het Handhavingsdocument in werking gesteld en 
hebben extra controles plaatsgevonden. En bij één van deze bedrijven is zelfs twee keer extra toezicht ingesteld. Van 
één deelnemer is de deelname beëindigd wegens herhaalde overtredingen. 

In 2017 zijn twee nieuwe deelnemers toegelaten tot het RIK. Door zes deelnemers zijn de activiteiten beëindigd. Per 
31 december 2017 telt het RIK 115 deelnemers.

Interventieregeling groenten en fruit

De EU heeft in 2014 bijzondere maatregelen opengesteld voor telers van hardfruit en groenten die inkomensschade 
leden door de slechte marktsituatie als gevolg van de Russische boycot. Dat hield onder meer in dat de 
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interventieregeling groenten en fruit werd ingesteld. De interventieregeling is inmiddels meerdere keren verlengd. 
Per 1 juli 2017 is dit opnieuw gedaan (tot 30 juni 2018). De producten die in aanmerking komen, zijn wel aangepast. 
De huidige regeling geldt alleen nog maar voor fruit (appelen, peren, pruimen en zoete kers) en niet meer voor de 
vollegronds-en kasproducten (o.a. wortelen en paprika). De Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) is in 
Nederland verantwoordelijk voor deze regeling. Voor de uitvoering is het KCB ingeschakeld. Het KCB controleert of 
het product dat voor interventie wordt aangeboden, voldoet aan de eisen (kwaliteit en controle hoeveelheid). 

Het aantal meldingen voor interventie is afgenomen van 719 meldingen in 2016 tot 398 in 2017. De meeste meldingen 
zijn gedaan voor het uit de markt nemen van eindproduct (383), hoofdzakelijk peren, appelen en wortelen. Hiervan 
is één partij appelen afgekeurd omdat niet aan de kwaliteitseisen (minimaal klasse II) werd voldaan. Alle partijen zijn 
geleverd aan de voedselbank. Het KCB voert hier steekproefsgewijs een bestemmingscontrole uit, om vast te stellen 
of partijen daadwerkelijk bij de betreffende voedselbank zijn aangekomen. Ook zijn meldingen gedaan voor groen 
oogsten van percelen appelen en peren. Van de 15 meldingen is een aantal afgekeurd omdat er te weinig appelen/
peren aan de boom hingen. De RVO heeft een aanvullende instructie opgesteld voor het beoordelen van percelen fruit 
met een onvolledige productie (o.a. door vorstschade, beurtjaar, andere omstandigheden). Percelen waar minder 
dan 30% van de vruchten aanhangt, komen niet in aanmerking voor de interventieregeling. 

Van alle controles wordt per melding een dossier gemaakt en digitaal doorgestuurd aan de RVO, die de verdere 
afhandeling doet.

Schoolfruitregeling 

In 2017 heeft het KCB wederom controles uitgevoerd in het kader van de schoolfruitregeling. Met de Regeling 
schoolfruit en -groenten krijgen basisschoolleerlingen 20 weken gratis drie stuks groenten of fruit per week. De 
RVO is in Nederland verantwoordelijk voor de uitvoering van deze EU-regeling. De producten worden geleverd door 
een aantal door RVO-erkende schoolfruit- en groenteleveranciers. Zij krijgen een vergoeding voor de producten die 
zij leveren. Met deze regeling wil de EU gezonde voedingsgewoontes bij kinderen stimuleren en zo de afzet van 
groenten en fruit op de lange termijn bevorderen. Het KCB voert samen met de NVWA steekproefsgewijze controles 
uit bij iedere erkende leverancier en richt zich bij deze controles op het beoordelen van de kwaliteitseisen van de 
aangeboden producten (minimaal klasse I).

Ervaringen kwaliteit groenten en fruit 

Hieronder zijn voor enkele groenten en fruit de ervaringen weergegeven: 

Tomaten

Nederlandse tomaten zijn tegenwoordig jaarrond verkrijgbaar. De kwaliteit in de wintermaanden is nauwelijks nog 
te onderscheiden van de zomermaanden. Ook dit jaar was dit weer het geval en kunnen we spreken van een prima 
kwaliteit. Het maakt ook niet uit over welk type je spreekt. De cherrytomaten waren evenals de geribde, ronde of 
trostomaten van excellente kwaliteit. In de herfstmaanden werd de kwaliteit wat wisselvalliger vanwege een toename 
van doffe vruchten. 

De kwaliteit van de Spaanse en de Marokkaanse tomaten fluctueerde. De eerste aanvoer van het nieuwe seizoen 
gaf een goede kwaliteit te zien. Echter, naarmate het einde van het seizoen naderde nam deze af. Vooral Alternaria 
was een spelbreker, maar ook werden de vruchten doffer en kwamen meer zwelscheurtjes in de schil voor. Wat we 
vooral bij de vleestomaten zien is de aanwezigheid van goudspikkels. Deze zijn toegestaan, maar namen soms wel 
een prominente plaats in.

Paprika

Tijdens de inspecties moesten veel partijen Spaanse en Marokkaanse paprika’s worden afgekeurd. De oorzaak hiervan 
was vaak dat deze partijen te lang waren blijven staan in de voorraad, waardoor bederf optrad. De kwaliteit van de 
Nederlandse paprika fluctueerde gedurende het seizoen. Dit begon goed met mooi glanzende, geblokte partijen. 
Desondanks zag het KCB soms een partij met lichte krimpscheurtjes. Binnenrot bleef gedurende het hele seizoen een 
belangrijk aandachtspunt. Vooral in de weken 21 en 22 begon dit meer serieuze vormen aan te nemen. Hierna werd 
dit weer minder maar aandacht bleef wel geboden. Een ander aandachtspunt waren kneuzingen. Deze kwamen in 
allerlei graderingen voor, van licht oppervlakkig tot gebroken vruchtwanden. Tijdens de inspecties werden paprika’s 
met cirkelvormige vlekjes aan de onderzijde aangetroffen. Hiervoor is een richtlijn opgesteld. Cicadenschade kwam 
dit jaar meer voor dan we de laatste jaren gewend waren. Naarmate het einde van het seizoen naderde nam de 
kwaliteit weer af. Dit werd veroorzaakt door een toename van vruchten met lichte kopscheurtjes en schapenkoppen. 
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Spruiten

De kwaliteit van de spruiten van het seizoen 2016/2017 was vrij goed. De spruiten voldeden aan de eisen van de 
algemene handelsnorm en afkeuringen kwamen vrijwel niet voor. Het seizoen 2017/2018 verliep beduidend grilliger. 
Voor het telen van een kwaliteitsproduct zijn gewasbeschermingsmiddelen onontbeerlijk. De beschikbaarheid hiervan 
is in de loop der jaren behoorlijk afgenomen. In een jaar dat het klimaat technische aspect minder gunstig is voor de 
teelt, staat de kwaliteit onder druk. Het gevolg was dat in 2017 meer vreterij en trips- en luisaantasting voorkwamen 
en de kwaliteit hierdoor onder druk kwam te staan. Ook grauwheid was een korte periode een probleem. 

Uien

Het seizoen 2016/2017 verliep goed. De kwaliteit van de uien was prima. Verwering kwam vrijwel niet voor en ook 
gebreken bleven tot een minimum beperkt. Veel aandacht werd besteed aan het juist aanduiden van de voorraad 
(-bakken) uien. In goede samenspraak met de sorteer- en pakstations is dit traject goed doorlopen. Dit heeft ertoe 
geleid dat in het seizoen 2017/2018 de verpakte partijen van baal tot producent te traceren waren en de oorsprong van 
de uien beter is vast te stellen. De kwaliteit van de eerste plantuien was prima. De kleur was mooi en de uien waren 
stevig. Na het klappen van het loof kwam een korte regenperiode voor. Enkele weken later ontstonden hierdoor 
problemen in de vorm van koprot en of halsschimmel. De kwaliteit van de verpakte zaaiuien was prima. Over het 
algemeen genomen viel de kleur niet tegen en bleven gebreken tot een minimum beperkt. 

Broccoli

In de zomermaanden waren de groeiomstandigheden voor de broccoli uitstekend. Zo goed dat door een snelle groei 
helaas soms holle stelen ontstonden. Zo nu en dan was de binnenkant bruin verkleurd, waardoor deze niet meer aan 
de minimumeisen voldeed en moest worden afgekeurd. Vaak echter was de binnenkant nog wel mooi blank en stond 
verhandeling niets in de weg. 

Appelen

De afzet van hardfruit en dus ook van de appelen, blijft zorgelijk. In navolging van voorgaande jaren is de situatie niet 
veel verbeterd. Door een vorstperiode in het voorjaar van 2017 bevroor veel fruit. Alleen telers die in staat waren met 
regeninstallaties de bloesem tegen de nachtvorst te beschermen, konden in het najaar een normale hoeveelheid fruit 
oogsten. Dit betekende dat in regio’s waar het niet mogelijk was te beregenen de oogst grotendeels verloren ging. Dit 
gold ook voor de meeste appelen producerende landen in Europa. In het najaar/winter van 2017 waren de prijzen van 
de appelen weliswaar erg hoog, maar konden helaas niet alle telers hiervan profiteren. Zeker voor de telers met een 
kleine oogst is het perspectief er niet beter op geworden. De kwaliteit van de Nederlandse appelen was in het seizoen 
2016/2017 vrij goed. Vaak werden partijen aangeboden die aan de rijpe kant waren. Dit werd veroorzaakt door een 
trage afzet. Wel was de zomer van 2017 erg warm, waardoor de vruchten veel suikers bevatten. Dit was van voordeel 
voor de smaak. De consumenten willen zoetere appelen en aan deze eis kon gemakkelijk tegemoet gekomen worden. 
Tijdens de inspecties viel op dat schade aan de vruchten door insecten, zoals de appelbloesemkever, toenam. Het komt 
steeds vaker voor dat voor bepaalde gebreken geen gewasbeschermingsmiddelen meer verkrijgbaar zijn. Hierdoor 
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neemt de schade die ontstaat door insecten, schimmels of bacteriën 
toe. In partijen van het seizoen 2017/2018 werden vorst gerelateerde 
gebreken aangetroffen zoals vorstneuzen, lichte vormafwijkingen en 
heel af en toe ook zogenaamde stropdassen (vorstschade op de schil). 

De eerste inspecties van de nieuwe oogst appelen uit Zuid-Amerika 
stonden in het teken van afkeuringen voor kurkstip en of lenticelstip. 
Tijdens de pluk en het sorteren in het exportland zijn deze gebreken 
niet zichtbaar, waardoor deze vruchten niet uitgesorteerd kunnen 
worden. Tijdens het transport overzee ontwikkelen deze gebreken zich 
met als resultaat dat zulke partijen niet meer aan de kwaliteitseisen 
voldoen.  

Het aanduiden van de partijen blijft alle aandacht vragen. Nog steeds 
worden veel partijen onjuist aangeduid. Dit geldt zowel voor partijen 
afkomstig uit derde landen als voor Nederlandse.

Peren

Het jaar 2017 was wat de kwaliteit betreft geen geweldig jaar. De 
nachtvorst in april van het jaar 2017 heeft ook bij de peren zijn sporen 
nagelaten. Alleen bij het ras Conference was er sprake van een goede 
oogst. Desondanks had de nachtvorst ook bij dit ras vormafwijkingen 
en inwendige vorstschade tot gevolg. Tijdens de zomer van 2017 
veroorzaakte een storm veel schilschade. Dit was bij alle perenrassen 
het geval. Ook bij de Conference, die een vrij taaie schil heeft. 

Citrus

De kwaliteit van het Europese citrus lijkt in een neergaande spiraal 
te zitten. Tijdens monitoring inspecties bleek dat vooral schilschade 
te tolerant wordt mee verpakt. Het kwam zelfs regelmatig voor dat 
in partijen sinaasappels, die met klasse I waren aangeduid, vruchten 
werden verpakt die zelfs niet meer voldeden aan de eisen van klasse 
II. Declasseren was hierdoor niet mogelijk. De gebreken moesten eerst 
worden uitgesorteerd voordat ze weer in de handel konden worden 
gebracht. Het citrus afkomstig uit derde landen liet een stabieler 
kwaliteitsbeeld zien. Maar ook hier blijft het zaak alert te blijven 
vanwege schilschade. Sommige landen zijn in staat een klasse I te 
produceren, waarbij binnen de tolerantiegrenzen wordt gebleven. 

Kiwi

De kwaliteit van import kiwi’s van het zuidelijke halfrond geeft zelden 
of nooit problemen tijdens de importinspecties. De kwaliteit van deze 
vruchten is normaliter van een zeer hoog niveau en dit geldt ook voor 
de maatsortering. Dit jaar heerste er krapte op de Europese markt, 
waardoor exporteurs uit Chili ertoe waren overgegaan ook kiwi’s 
die niet aan het minimumgewicht van de klasse I voldeden toch te 
exporteren als zijnde klasse I. Dit leidde tot veel afkeuringen. In de 
meeste gevallen werden zulke partijen gedeclasseerd naar klasse II. 
Helaas zien wij dat, ook wanneer er geen krapte op de markt heerst, 
Zuid-Europese verpakkers kiwi’s in voorverpakkingen verpakken die 
niet aan het minimumgewicht van de klasse I voldoen. De kwaliteit 
van de Europese kiwi’s, met uitzondering van de Franse, kon niet 
wedijveren met die van de geïmporteerde partijen. Het viel op dat 
vaker moest worden afgekeurd vanwege ernstige gebreken zoals rot. 
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Druiven

Het kwaliteitsniveau van druiven is normaal gesproken behoorlijk hoog en het verschil tussen de diverse aanbieders 
is heel klein. Dit jaar viel op dat een witte variëteit plotseling rode strepen te zien gaf. Het betrof hier het ras IFG 
Ten (merknaam Sweet Globe). De importeurs en de exporteurs naar andere EU-landen kregen veel afkeuringen van 
hun klanten. Tijdens de inspecties konden zulke partijen niet afgekeurd worden, omdat voor druiven geen kleureis 
geldt. Afkeuringen van druiven blijven vaak beperkt tot partijen waarin, om welke reden dan ook, spontaan rot was 
ontstaan. Ook de aanduidingen zorgden bij dit product voor de nodige problemen. Veel voorkomende manco’s waren 
het ontbreken van de volledige naam, adres en woonplaats van verpakker/verzender of het ontbreken van de rasnaam 
of het verkeerd aanduiden hiervan. 

Controle BOB, BGA, GTS

Het KCB is aangewezen als bevoegde autoriteit voor de controle op Beschermde Oorsprongs Benamingen (BOB), 
Beschermde Geografische Aanduidingen (BGA) en Gegarandeerde Traditionele Specialiteiten (GTS), die zijn 
gerelateerd aan groenten en fruit. Dit betekent controle van de, door de EU goedgekeurde, productdossiers van de 
Westlandse Druif en de Brabantse Wal asperge. 

Enkele jaren geleden kreeg het KCB de controletaak overgedragen van de NVWA en is begonnen met het geven van 
invulling daaraan. Er zijn in eerste instantie nulmetingen uitgevoerd op de verschillende productdossiers om vanuit 
die informatie een generieke controlesystematiek te kunnen ontwikkelen. Geconstateerd werd dat er een aantal 
knelpunten lag dat nader onderzocht moest worden. In 2017 is geconcludeerd dat een generieke systematiek niet 
haalbaar is omdat ieder productdossier een uniek karakter heeft en de telers per productdossier anders georganiseerd 
zijn. In overleg met het ministerie van LNV is vastgesteld dat maatwerk nodig is, wat deels ook voor de financiering 
van de controlekosten geldt. Het ministerie van LNV draagt voorlopig de kosten. Het is de bedoeling, dat na verloop 
van tijd de bedrijven zelf de kosten dragen.
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Waarschuwingen

In het geval van een (lichte) overtreding van de kwaliteitsvoorschriften 
voor groenten en fruit wordt meestal volstaan met een schriftelijke 
waarschuwing voor de betreffende marktdeelnemer. In 2017 zijn tien 
waarschuwingsbrieven verzonden, in 2016 waren dit er vier.

Aanhangig gemaakte en behandelde tuchtrechtzaken

Overtredingen van de kwaliteitsvoorschriften voor groenten en fruit 
kunnen door het KCB worden voorgelegd aan het onafhankelijke 
Tuchtgerecht. Wanneer het Tuchtgerecht oordeelt dat de voorgelegde 
overtreding is bewezen, kan de marktdeelnemer een maatregel 
opgelegd krijgen, bijvoorbeeld in de vorm van een geldboete. In 
onderstaand overzicht zijn de aanhangig gemaakte en de afgehandelde 
tuchtrechtzaken weergegeven. Uit het overzicht blijkt dat in 2017 door 
het KCB 33 zaken aanhangig zijn gemaakt bij het Tuchtgerecht. In 2016 
waren dit er 25. In 2017 heeft het Tuchtgerecht 29 zaken afgehandeld, 
waarvan 14 in 2016 en 15 in 2017 aanhangig waren gemaakt. Evenals 
in 2016 het geval was, zijn in 2017 geen zaken door de NVWA 
overgenomen om te worden voorgelegd aan het Openbaar Ministerie 
voor strafrechtelijke afdoening. 

Niet ontvankelijk/vrijspraak

In één zaak, die in 2016 aanhangig was gemaakt en waarin het 
Tuchtgerecht 2017 uitspraak heeft gedaan, oordeelde het Tuchtgerecht 
dat het betrokken bedrijf moest worden vrijgesproken. Het betrof 
een overtreding, waarbij het KCB van mening was dat twee bedrijven 
verantwoording daarvoor droegen. Daarom maakte het KCB tegen 
allebei de bedrijven een zaak aanhangig. Eén bedrijf werd door het 
Tuchtgerecht veroordeeld. Bij het andere bedrijf oordeelde het 
Tuchtgerecht dat het bedrijf geen verantwoordelijkheid had, waarop 
vrijspraak volgde. 
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Aanhangig gemaakte en behandelde tuchtrechtzaken

2017 2016 2015 2014 2013 2012

Aantal nieuwe aanhangig gemaakte zaken 33 25 45 19 22 26
Aantal afgehandelde zaken 29 23 42 14 21 32
- Waarvan aanhangig gemaakt in het jaar ervoor 14 12 9 4 3 8
Aantal zaken afgehandeld via zitting  22 21 35 9 14 23
Aantal zaken afgehandeld via beschikking van de voorzitter 7 2 7 5 7 9
Aantal nog af te handelen zaken 17 14 12 9 4 2

Geldboetes

In 28 behandelde zaken legde het Tuchtgerecht in 2017 een onvoorwaardelijke geldboete op. De opgelegde 
onvoorwaardelijke geldboetes varieerden van € 225,- tot € 2.000,-. In geen enkele zaak werd de maximale boete van 
€ 8.100,- opgelegd. Als richtlijn voor de hoogte van de opgelegde geldboete hanteert het Tuchtgerecht meestal het 
(potentieel) behaalde economische voordeel. Daarnaast spelen de omvang van de partijen groenten en fruit én de 
ervaring met de betreffende marktdeelnemer een rol.

Berisping en openbaarmaking uitspraak

In 2017 heeft het Tuchtgerecht geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een marktdeelnemer een berisping op 
te leggen of de tuchtrechtelijke uitspraak openbaar te maken.

Voorwaardelijke geldboetes

In 21 zaken heeft het Tuchtgerecht naast een onvoorwaardelijke geldboete een voorwaardelijke geldboete opgelegd. 
In 2016 waren dit eveneens 21 zaken. Het opleggen van een voorwaardelijke geldboete heeft als doel een herhaling van 
een overtreding te voorkomen. Bij het opleggen van een voorwaardelijke geldboete houdt het Tuchtgerecht meestal 
een proefperiode van een jaar aan. Wanneer binnen die proefperiode opnieuw een overtreding wordt geconstateerd, 
kan het Tuchtgerecht besluiten om de voorwaardelijke geldboete om te zetten in een onvoorwaardelijke geldboete. 
In 2017 deed deze situatie zich niet voor.

College van Beroep voor het bedrijfsleven

In het verslagjaar zijn geen beroepen ingesteld tegen uitspraken door het Tuchtgerecht. In het verslagjaar is wel 
door het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB) uitspraak gedaan in een in 2015 door een marktdeelnemer 
ingesteld beroep tegen een in datzelfde jaar door het Tuchtgerecht opgelegde onvoorwaardelijke geldboete. Het 
CBB heeft het ingesteld beroep ongegrond verklaard, waardoor de eerdere veroordeling door het Tuchtgerecht van 
kracht bleef. 

Samenstelling Tuchtgerecht KCB

mr.dr. G. Snijders     voorzitter 

mr. J.W.C. Mijs                   vicevoorzitter

mr. M.A.V. Hoogerduyn    secretaris

P. Bol       lid

K. de Kievit      lid

L. Zwinkels      lid

S. Tol       lid
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Bijlage 1
Samenstelling bestuur KCB en commissies op 31 december 2017

Bestuur KCB

ir. K.J. van Ast     Voorzitter

ir. M. de Graaf     Secretaris

vacature     CBL

drs. A.J.M. Klaassen    DPA

ir. M. Mesken     VGB

ir. G. Mulder      GroentenFruit Huis

P. van Osch     DPA

M. de Vries     GroentenFruit Huis

N. Zuurbier     LTO Nederland

vacature     VGB

Plaatsvervangers

vacature     DPA

vacature     LTO Nederland

drs. H.J. Crielaard    CBL

vacature     VGB

vacature      GroentenFruit Huis

Bestuurscommissie Bloemen en Planten

ir. M. Mesken      Voorzitter

ir. M. de Graaf     Secretaris

C. Bakker

J. Borst

G. van Dijk

G. Lodder

A. Kromhout   

Commissie Toezicht Kwaliteitsvoorschriften Groenten en Fruit

ing. C.M.G. van Leeuwen             Voorzitter

ing. R.C. Soeterbroek                                        Secretaris

P.A.M. Bol

ir. H.M. Hoff

drs. ing. P.I. Verbaas
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