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VOORWOORD 

De economische crisis had in 2011 invloed op de handel in bloemen en planten. Bij geslonken vertrouwen in de 
economie wereldwijd, namen de bestedingen van consumenten in de belangrijkste afzetlanden af. De export 
bleef desondanks stabiel op een niveau van 5,2 miljard euro. De productiewaarde bleef eveneens vrijwel 
constant, op 4,0 miljard euro.  

De glasgroentensector werd naast de economische crisis in de zomer ook getroffen door de EHEC-crisis. De export 
van Nederlandse groenten naar de belangrijke exportmarkten liep, tijdens de start van het exportseizoen voor 
Nederlands product, dramatisch terug. Dit heeft veel bedrijven in een zeer lastige financiële situatie gebracht en 
zelfs tot faillissementen geleid. De situatie was voor het KCB aanleiding de invoering van het structureel toezicht 
in de teeltfase te verschuiven van 1 juli 2011 naar 1 januari 2012. 

Jammer genoeg is de situatie met de Russische Federatie nog onveranderd. In februari 2011 heeft staatssecretaris 
Bleker met zijn Russische collega afgesproken, dat de inspectie en certificering van zendingen voor de Russische 
Federatie niet langer door het KCB maar door de NVWA worden uitgevoerd. Het was de bedoeling dat het KCB 
deze werkzaamheden binnen afzienbare tijd weer zou overnemen. Er zijn echter geen vervolgafspraken tussen de 
Nederlandse en de Russische overheid gemaakt om dat voornemen om te zetten in werkelijkheid. 

In 2011 is de doorberekening van alle controlekosten volledig doorgevoerd. Tot 2011 werd nog een beperkt deel 
van die kosten gefinancïerd door het Productschap Tuinbouw, vanuit een heffing die bedrijven betaalden. De 
overstap naar een systeem, waarbij alle controlekosten worden doorberekend, is zonder noemenswaardige 
problemen verlopen. 
  
Evenals vorig jaar het geval was, hoefden voor 2012 de tarieven niet te worden verhoogd. Het KCB houdt de 
uitgaven in de hand en slaagt erin efficiënt en effectief te werken. Zeker in een periode, dat het in een deel van de 
sectoren economisch minder gaat, is dat voor de betrokken bedrijven een welkome meevaller.  

In 2011 heeft de internationale organisatie OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) een 
rapport samengesteld, waaruit blijkt dat het KCB kwalitatief op een hoog niveau werkt. Het OECD-team kwam in 
juni 2011 kijken hoe Nederland de regelgeving voor de kwaliteit van groenten en fruit heeft geïmplementeerd en 
hoe de controle daarop door het KCB plaatsvindt. Zij waren zeer onder de indruk van de deskundige en efficiënte 
wijze waarop het KCB de controles uitvoert. Ook waren zij zeer positief over het feit, dat het KCB door de 
Nederlandse overheid is aangewezen om zowel de kwaliteitscontroles als de fytosanitaire inspecties te 
verrichten. De wijze waarop de fytosanitaire en kwaliteitsinspecties in Nederland worden gecombineerd en de 
manier waarop het KCB die inspecties uitvoert, beschouwt de OECD als een voorbeeld voor andere landen.  

Naar de toekomst toe zal het KCB blijven zoeken naar verdere verbetering en professionalisering van de 
uitvoering, die bijdraagt aan vergroting van de efficiëntie. Dit resulteert in hoge garanties ten aanzien van de 
kwaliteit van groenten 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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HOOFDSTUK 1 
WERKZAAMHEDEN BESTUUR 

Inleiding 
De taken van het bestuur hebben voornamelijk betrekking op de hoofdlijnen van het beleid. Ook bij ingrijpende 
financiële besluiten speelt het bestuur een belangrijke rol. Het stichtingsbestuur heeft in 2011 vier maal 
vergaderd. Onderstaand worden enkele thema’s beschreven, die in het bestuur van het KCB in 2011 aan de orde 
kwamen. 

CLIENT Export 
De overheid heeft enkele jaren geleden het programma CLIENT Export in gang gezet. Dit programma heeft als 
doel de exportcertificering te ondersteunen. Fasegewijs wordt CLIENT Export in de verschillende sectoren 
geïmplementeerd. In 2011 is in het bestuur gesproken over de voortgang van de 
implementatie van CLIENT Export voor consumptief en eindmateriaal, wat met name 
relevant is voor de exporteurs van groenten, fruit, consumptieaardappelen, snijbloemen en 
potplanten naar landen buiten de Europese Unie. De implementatie van CLIENT Export voor 
consumptief en eindmateriaal is ingegaan op 14 februari 2011. Door het KCB wordt veel 
energie gestoken in het testen van de werking van het systeem van CLIENT Export. Vanwege 
de noodzakelijke investeringen in bijvoorbeeld de ICT-toepassingen door de bedrijven en de 
aanloopproblemen bij de werking van het systeem, bleken bedrijven terughoudend in de 
keuze de exportcertificering via CLIENT Export te laten verlopen. Eind 2011 werkten toch 
meerdere bedrijven, met name in de uiensector met CLIENT Export. De inzet is erop gericht 
in 2012 deze groep uit te breiden en ook ‘andere typen’ bedrijven te motiveren voor 
exportcertificering via CLIENT Export. 

Structureel Toezicht 
Als onderdeel van de controletaak voor de kwaliteit van groenten en fruit is een systematiek voor het Structureel 
Toezicht ontwikkeld. Deze systematiek is gebaseerd op een risicoanalyse. Met behulp van de systematiek wordt 
bepaald of een marktdeelnemer al dan niet structureel moet worden gecontroleerd. Het bestuur heeft besloten, 
dat de systematiek van het structureel toezicht ook op teeltbedrijven van toepassing is. Het komt namelijk steeds 
vaker voor, dat teeltbedrijven zelf de afzet regelen en hun producten niet meer via een traditionele veiling of 
handelsbedrijf afzetten, waar het KCB controleert. Een effect daarvan is, dat in toenemende mate groenten en 
fruit rechtstreeks vanaf het teeltbedrijf naar een distributiecentrum van een supermarkt of naar een buitenlandse 
veiling of afnemer gaan. De producten worden in die gevallen niet structureel gecontroleerd door het KCB. 
Daarbij gaat het vaak om aanzienlijke volumes. Begin 2011 is een analyse uitgevoerd naar de situatie in de teelt 
van groenten en fruit. Op basis daarvan zijn in het KCB-bestuur de criteria vastgesteld, die bepalend zijn voor de 
vraag of een teeltbedrijf al dan niet onder het structureel toezicht valt. Op basis van de bedrijfsgegevens 
beoordeelt het KCB of de vastgestelde criteria op een teeltbedrijf van toepassing zijn. Als dat het geval is wordt 
het teeltbedrijf in het structureel toezicht ingedeeld. Vanaf 1 januari 2012 treedt het structureel toezicht voor de 
teeltbedrijven in werking.  

Problematiek export Russische Federatie 
In het bestuur van het KCB is in 2011 regelmatig gesproken over de problematiek van de export naar de Russische 
Federatie. Begin 2011 heeft het KCB samen met de NVWA de voorbereidingen getroffen voor het toepassen van 
een stringenter inspectieregime, dat nog meer was afgestemd op de eisen van de Russische Federatie. Het KCB 
heeft echter niet volgens dit nieuwe inspectieregime kunnen inspecteren. Op 14 februari 2011 sprak 
Staatssecretaris Bleker met zijn Russische collega af, dat het KCB voor een periode van enkele maanden de 
inspecties en de certificering voor de export naar Russische Federatie niet meer zou uitvoeren. De NVWA heeft 
nadien die taken overgenomen. Hoewel destijds de afspraak is gemaakt, dat op basis van een verbeterplan het 
KCB de werkzaamheden weer zou kunnen overnemen, worden deze inspecties voorlopig nog door de NVWA 
uitgevoerd.  
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Overleg KCB – Ministerie van EL&I 
In het halfjaarlijkse bestuurlijk overleg met het ministerie van EL&I, is positief geoordeeld over de wijze waarop 
het KCB de werkzaamheden uitvoert. Het KCB blijkt in staat zijn werk goed te doen in het spanningsveld, dat 
optreedt tussen de eisen van de overheid en de logistieke hectiek van de handel.  

‘Peer Review’ OECD 
Nederland is lid van de internationale organisatie OECD (Organisation for Economic Co-operation and 
Development). Op het terrein van de kwaliteitsregelgeving voor groenten en fruit beoogt de OECD de 
harmonisatie te bevorderen tussen de landen, die lid zijn van de OECD. De grootste en belangrijkste landen in de 
teelt en de handel van groenten en fruit zijn bij de OECD aangesloten. Op verzoek van 
de OECD hebben het ministerie van EL&I en het KCB in juni 2011 meegewerkt aan een 
zogenaamde ‘Peer Review’. Door het uitvoeren van een ‘Peer Review’ is de OECD in 
staat een oordeel te geven over de wijze waarop Nederland de regelgeving voor de 
kwaliteit van groenten en fruit in Nederland heeft geïmplementeerd en hoe de 
controle daarop door het KCB plaatsvindt. Na afloop van de uitgevoerde ‘Peer Review’
was het OECD-team, dat de Peer Review had uitgevoerd, zeer onder de indruk van de 
deskundige en efficiënte wijze waarop het KCB de controles uitvoert. Ook waren zij 
zeer positief over het feit, dat het KCB door de Nederlandse overheid is aangewezen 
om zowel de kwaliteitscontroles als de fytosanitaire inspecties te verrichten. De wijze 
waarop de fytosanitaire en kwaliteitsinspecties in Nederland worden gecombineerd en 
de manier waarop het KCB die inspecties uitvoert, beschouwt de OECD als een 
voorbeeld voor andere landen. Kritisch was de OECD over de controle van de kwaliteit 
van groenten en fruit in het detailhandelsstadium. Dit is een taak van de NVWA. Op basis van haar bevindingen 
heeft de OECD de aanbeveling aan de Nederlandse overheid gedaan de kwaliteitscontrole van groenten en fruit in 
het detailhandelstadium door het KCB te laten uitvoeren. De resultaten van de ‘Peer Review’ zijn teruggekoppeld 
in het KCB-bestuur. In juni 2012 wordt het definitieve rapport van de OECD verwacht. 

Enquête VGB 
Eind 2011 heeft de VGB bij importerende en exporterende bedrijven een enquête uitgezet om de tevredenheid 
over het KCB te onderzoeken. Het voornemen tot de enquête en de resultaten daarvan zijn in het KCB-bestuur 
gesproken. De bedrijven beoordeelden onder meer het contact tussen het KCB en het bedrijf, de openingstijden, 
de planning en de flexibiliteit. Met een gemiddelde beoordeling tussen de zeven en acht zijn de bedrijven 
tevreden over de wijze waarop het KCB de werkzaamheden uitvoert en informatie verschaft. Met name 
bedrijven, die zijn gevestigd in het rayon Noord-West-Nederland, rond het KCB-kantoor in Aalsmeer reageerden 
op de enquête. Deze KCB vestiging scoort een zeven of hoger bij de tien vragen. Naast de gemiddelde hoge score 
zijn de overige cijfers bekeken. Dit levert concrete verbeterpunten op. Het gaat om het aanmelden voor een 
inspectie, de terugkoppeling over de aanmelding en de wens voor langere openingstijden op sommige 
momenten. Het KCB pakt deze in 2012 op.  

Bestuurscommissie Bloemen en Planten 
Enkele jaren geleden heeft het bestuur besloten een ‘Bestuurscommissie Bloemen en 
Planten’ in te stellen. De bestuurscommissie fungeert als een klankbord voor zaken die de 
sector snijbloemen en potplanten raken. De bestuurscommissie draagt bij aan het 
vergroten van het draagvlak voor en de transparantie over taken van het KCB. In 2011 
vergaderde de commissie één keer, waarbij met name werd gesproken over de tarieven en 
het service level van het KCB.  

Tarieven KCB 2012 
In de vergadering van september 2011 heeft het bestuur besloten de tarieven voor 2012 op hetzelfde niveau te 
houden als de tarieven voor 2011. Het KCB is er door een efficiënt gebruik van de middelen in geslaagd voor het 
vierde achtereenvolgende jaar dezelfde tarieven te hanteren. 
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BESTUURSLEDEN 

ir. K.J. van Ast Voorzitter 

ir. M.J.B. Jansen CBL 

drs. A.J.M. Klaassen DPA 

ir. G. Mulder Frugi Venta 

P. van Osch DPA 

ir. J.P.A. Roefs MBA LTO-Nederland 

drs. R. Roodenburg VGB 

H. van Rossum Frugi Venta 

Vacature VGB 

PLAATSVERVANGERS 

J.M.A. Aerts LTO-Nederland 

ir. A. v.d. Linden DPA 

mw. ing. A.C. Vlaardingerbroek CBL 

drs. L.A.M. Welschen Frugi Venta 

ir. P. van der Zweep VGB 

BESTUURSCOMMISSIE BLOEMEN EN PLANTEN 

ir. P. van der Zweep Voorzitter 

ir. M. de Graaf Secretaris 

C. Bakker 

G. van Dijk 

A. Geluk 

G. Lodder 

R. van der Meer 

N. Oudendijk 

mw. M. van de Put 

drs. R. Roodenburg 

M. Vermeulen 
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HOOFDSTUK 2
PERSONEEL & ORGANISATIE

Organisatiestructuur
De organisatiestructuur is niet veranderd ten opzichte van 2010.

Opleiding en training
In 2011 heeft een medewerker de basisopleiding voor de Bedrijfshulpverlening (BHV) gevolgd en hebben 17
medewerkers deelgenomen aan de BHV-herhalingstraining .
Een aantal medewerkers heeft individueel een cursus gevolgd, het gaat hier specifiek om een cursus Lead Auditor,
een verkort studieprogramma Praktijk Diploma Boekhouden (PDB), Praktijk Diploma Loonadministratie, een
cursus Word voor gevorderden en een cursus basis Engels.
Voor de inspecteurs geldt een geheel eigen traject van technisch inhoudelijke trainingen en scholing. Hierdoor
beschikken de inspecteurs over de noodzakelijke kennis van wetgeving, kwaliteits- en fytosanitaire
(ziekte)beelden en zij worden getraind op de vaardigheden die nodig zijn om op klantvriendelijke wijze met de
verschillende doelgroepen om te gaan. Om de kwaliteit van de inspecteurs te garanderen worden deze jaarlijks
getraind en geschoold.

Ziekteverzuim
In 2011 is het ziekteverzuim gedaald naar 4.0%. In 2010 was, door de toename van het verzuimpercentage,
gestart met een gerichte focus op het verzuimbeleid. Het lijkt erop dat de intensieve aanpak een bijdrage heeft
geleverd aan dit positieve resultaat.

Jaar Verzuim
2008 3,2%
2009 4,7%
2010 4,8%
2011 4,0%

Capaciteit
In 2011 zijn drie medewerkers in dienst getreden. Vier medewerkers verlieten de organisatie waarvan drie door
pensioen en een op eigen verzoek. Op 31 december 2011 had het KCB 125 medewerkers in dienst, wat
overeenkomt met 117 fte. Daarnaast waren acht medewerkers tijdelijk in dienst danwel werkzaam via de AB.

Jaar Aantal medewerkers in fte’s Agrarische bedrijfsverzorgers en tijdelijke medewerkers
2008 120 3
2009 123 7
2010 118 6
2011 117 8

Jaar Aantal medewerkers Agrarische bedrijfsverzorgers en
tijdelijke medewerkers

2008 120 3
2009 123 7
2010 118 6
2011 117 8

Jaar Verzuim
2008 3,2%
2009 4,7%
2010 4,8%
2011 4,0%
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Samenvatting verslag Ondernemingsraad 2011 
De ondernemingsraad (OR) vergaderde in 2011 zes keer. Vier keer werd in 2011 overleg gevoerd met de directie. 
Er waren dit jaar geen speciaal ingelaste vergaderingen. 
  
OR vergaderingen 
In de OR vergaderingen werd onder andere gesproken over: Pensioenen, ARBO en veiligheidszaken en 
functieherwaardering, fase II. Daarnaast kwamen het autobeleid, personeelshandboek, de werkkostenregeling en 
het leeftijdsfasebewustbeleid aan bod. Steeds vaker komt naar voren dat de OR een klankbord is voor de gehele 
organisatie en niet alleen een specifieke doelgroep vertegenwoordigt. Wel houdt dit in dat steeds meer kennis 
wordt gevraagd van OR leden. Vaak gaat het om hele specifieke kennis, bijvoorbeeld op het gebied van de 
pensioenen. Ook zijn enkele nieuwe leden van de OR op een beginnerscursus geweest. Dit was een eendaagse 
cursus. 

Overlegvergadering 
Tijdens de overlegvergaderingen heeft de directie van het KCB met de OR onder andere gesproken over de 
bestuursvergaderingen van het KCB, de daarin genomen besluiten en de financiële zaken bij het KCB. Daarbij is 
een toelichting gegeven op de begroting en de vragen van de OR zijn beantwoord. Daarnaast kwamen aan bod: 
functieherwaardering-fase II, pensioenen, kwaliteit en fytobeleid, veranderingen van verschillende 
werkzaamheden, consignatie en weekendregeling, het autobeleid en het personeelsbeleid. 

Gezamenlijke OR-vergaderingen 
Ongeveer een keer per jaar vergaderen de OR-en van de verschillende keuringsdiensten met elkaar. In 2011 trad 
de OR van Naktuinbouw op als gastheer. Er wordt dan gekeken naar gezamenlijke punten en waar de OR-en van 
elkaar kunnen leren. In 2012 is de vergadering gepland bij de NAK in Emmeloord. 

Personeelshandboek en arbeidsvoorwaarden 
Het is en blijft een goede zaak dat het KCB de CAO van de PBO’s is gaan volgen. Dit schept duidelijkheid voor 
iedereen bij het KCB. In het vooroverleg van de CAO is een delegatie van de OR uitgenodigd om te horen waar de 
wensen liggen van de OR van het KCB en of dit meegenomen kan worden in de CAO onderhandelingen.  

Pensioenen  
De pensioenen zijn dit jaar wel een heikel punt gebleken, temeer omdat dit zo in beweging is bij de overheid en 
daardoor werknemers soms niet precies weten waar ze aan toe zijn. Wel is het zo dat in 2012 weer gesproken 
gaat worden over een nieuw contract voor de pensioenen omdat het huidig contract eind 2013 afloopt. 

Functieherwaardering 
De functieherwaardering is in 2011 een jaar eerder uitgevoerd dan gepland. De functiewaardering is uitgevoerd 
door een extern bureau. Er is op uitgebreide schaal met werknemers gesproken. Wat betreft de groep 
inspecteurs is door het externe bureau gesproken met een afvaardiging van deze groep. Vooral de inspecteurs 
wilden inzichtelijk hebben hoe een functiewaardering tot stand komt. Nadat de functieherwaardering is afgerond 
is direct fase II van start gegaan. Hier wordt gekeken hoe we het loongebouw wat anders kunnen inrichten zodat 
de financiële verschillen tussen sommige functies wat geringer wordt. Ook is het de bedoeling dat er wat meer 
groepen bijkomen.  

Bedrijfsauto’s
Dit is een onderwerp wat in vrijwel alle vergaderingen terugkomt. Door het slechte weer in de winters van 2010 
en 2011 stonden de winterbanden regelmatig op de agenda. Er was al een keuze gemaakt voor all weather 
banden. Dit jaar is daar nu ook de keuze voor winterbanden bijgekomen. Tot 2011 moesten werknemers 
daarvoor een eigen bijdrage betalen, maar nu is het een vrije keuze en wordt er geen bijdrage meer gevraagd. 

Leeftijdfase bewust beleid 
Veranderingen in de maatschappij zoals langer doorwerken zijn zaken die in toenemende mate aandacht vragen. 
Voor werkgevers is het belangrijk oudere werknemers aan zich te binden en gebruik te blijven maken van hun 
kennis. Voor de OR is het van belang om dit goed te blijven volgen en mee te denken hoe oudere werknemers 
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binnen het KCB hun werk gemotiveerd kunnen blijven doen. Vooral omdat de tendens is dat werknemers steeds 
langer moeten blijven werken is dit een aandachtspunt van de OR. 

Verkiezingen 
Aan het einde van het jaar heeft de OR een verkiezingscommissie benoemd. In deze commissie zitten Jeroen van 
den Nouland en Roberta Crapitti. Deze commissie heeft als taak het voorbereiden van de OR verkiezingen van 
april 2012.  

Plantkeur 
In het najaar werd de OR geconfronteerd met een discussie rondom Plantkeur. Vanuit de directie is de OR zo 
goed mogelijk op de hoogte gehouden. De verwachting is dat in 2012 hierover nog wordt gesproken. 

Belangrijkste wijzigingen OR in 2011 
De voorzitter van de OR, Jan Miedema heeft, vanwege zijn pensioen, per 1 maart 2011 afscheid genomen van het 
KCB. In de vergadering van januari 2011 heeft de OR de taken opnieuw verdeeld. In de plaats van Jan Miedema is 
Gerard Rademaker gekomen. Gerard is vertegenwoordiger van de kiesgroep Middenwest-Nederland. Frits van 
der Meulen is Jan Miedema opgevolgd als voorzitter.  

De OR wil via het jaarverslag 2011 de directie bedanken voor de wijze waarop de zaken die vanuit de OR zijn 
aangedragen door de directie worden meegenomen en behandeld. Hierdoor is de afgelopen jaren wederzijds 
respect en waardering ontstaan voor elkaars standpunten.  

Ondernemingsraad en verdeling van taken per 2011

Kiesgroep                    Vertegenwoordiger kiesgroep 

Middenwest-Nederland   Gerard Rademaker  
(Autobeleid + pensioenen + 
werkkostenregeling) 

Noordwest-Nederland     Jeroen van den Nouland (Secretaris) 
(gezamenlijke OR, begroting en 
werkkostenregeling) 

Zuidwest-Nederland  Frits van der Meulen (Voorzitter)  
(Contactpersoon CAO-PBO + gezamenlijke OR) 

      Kitty Bas-Antens  
(Werkgroep functieherwaardering + ARBO) 

Oost-Nederland    Jozef van de Mortel  
(Werkgroep functieherwaardering) 
Roelof Zijnge  
(Personeelshandboek, contactpersoon CAO-
PBO en Autobeleid) 

Hoofdkantoor     Roberta Crapitti  
(Personeelshandboek + pensioenen) 
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Kwaliteitszorg, accreditatie 
Tijdens de audits door de NVWA is in 2011 een beperkt aantal zaken geconstateerd die verbeterd moesten 
worden. In het kader van operationeel toezicht heeft de NVWA in 2011 een groot aantal fytosanitaire import- en 
exportinspecties bijgewoond. De uitvoering van de inspecties werd hierbij getoetst aan de 
Meerjarenovereenkomst (MJO) Plantkeur tussen EL&I en het KCB, de geldende wet- en regelgeving en de 
kwaliteitsdocumentatie van het KCB.  

Voor het eind van 2011 zijn alle feiten en aandachtspunten binnen de gestelde termijnen afgehandeld door het 
KCB. Eén van de conclusies na een reeks van controlemomenten bij exportinspecties in mei 2011; de inspecteurs 
beschikken over voldoende competenties om inspecties van zendingen naar diverse derde landen uit te kunnen 
voeren.  

De Raad voor Accreditatie (RvA) heeft in 2011 het jaarlijks controleonderzoek (ISO 17020) uitgevoerd gericht op 
de fytosanitaire- en kwaliteitsinspecties. Hiervoor zijn audits gehouden op het hoofdkantoor en zijn de 
werkzaamheden in de buitendienst gevolgd. Uiteindelijk zijn drie afwijkingen van de ‘minder ernstige categorie’
vastgesteld, die binnen de gestelde termijn door het KCB zijn afgehandeld. In de eindrapportage van de RvA is 
opgenomen dat bij het KCB een volwassen kwaliteitssysteem operationeel is en dat de inspecteurs, die tijdens 
hun werk zijn gevolgd, vakkundig zijn. De accreditatie is door de RvA voor een jaar verlengd. 
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KWALITEIT GROENTEN EN FRUIT 

Tomaten 
Nederlandse tomaten waren het jaarrond beschikbaar. Dit product heeft zich de laatste jaren zo goed ontwikkeld, 
dat er maar mondjesmaat wordt afgekeurd. Een goede kwaliteit is dan ook van belang want de concurrentie heeft 
een grote stap gemaakt. Een opvallend verschijnsel bij het product tomaat is, dat het merendeel van de 
afkeuringen is gevallen op het normaspect aanduidingen. 

Peren  
Bij de Nederlandse peren blijft Conference koploper. Bij de import zien we dat het aandeel rood gebloste peren, 
zoals Forelle uit Zuid-Afrika, blijft stijgen. Andere belangrijke importperen waren Williams en Packham. Voor de 
Duitse markt is het ras Abate Fetel erg belangrijk en we zien dat vanuit het zuidelijk halfrond importen van dit ras 
toenemen. De voor Nederland belangrijke Conference had in het seizoen 2010 – 2011 last van verruwing. 

Appelen 
Bij de ’nieuwe’ rassen zoals Milwa, Nicoter en Civni groeit het aanbod nog steeds. Deze rassen worden heel vaak 
met hun handelsnaam aangeduid omdat deze naam onder het brede publiek goed bekend is. Ook dit jaar werd 
door de verpakkers niet altijd de rasnaam vermeld en moest dit worden gecorrigeerd. Het is verplicht deze naam 
op de verpakking te vermelden. 
  
Appelen zoals Cripps Pink, Braeburn, Gala, Tenroy en Fuji scoorden hoog in kwaliteit. De smaak van dit type zoete 
appelen slaat aan bij de consumenten. Het importras Scifresh, merknaam Jazz, neemt nog steeds behoorlijk toe. 
Het is een aantrekkelijk rood geel gekleurde appel met prima hardheid. Kwaliteitsproblemen waren er wel bij 
opslagpartijen Cripps Pink in de vorm van inwendig bruin en bij Granny Smith en Braeburn in verband met scald.  

Paprika’s
Ook bij paprika wordt de concurrentie groter en groter. Niet alleen Spanje maar 
ook Israël en Egypte zijn grote leveranciers en hun aanvoer gaat de Nederlandse 
steeds meer overlappen. De kwaliteit van de Nederlandse paprika kan naar een 
hoger niveau. Door het jaar heen zijn er problemen van diverse aard waardoor 
regelmatig afkeuringen vallen. Daar is verbetering mogelijk. Het aantal 
afkeuringen in de paprika’s was anderhalf keer zoveel dan in tomaten, waarbij 
het merendeel viel in de rode variant.  

Zachtfruit 
De kwaliteit van het zachtfruit is de laatste jaren enorm toegenomen. De bessen en aardbeien zijn behoorlijk tere 
producten, maar de laatste jaren wordt steeds voorzichtiger geoogst, waardoor minder partijen hoeven te 
worden afgekeurd. Tot laat in het seizoen werden kwalitatief hoogwaardige rode bessen uit de lange bewaring 
aangeboden.  

Buitenlandse aardbeien uit Spanje, Italië en Egypte, zijn qua vruchtstructuur harder en ook de kelk is vaak 
opvallend groot. Ondanks het feit, dat deze rassen zo stevig zijn, blijven kneuzingen een probleem. Een ander 
probleem is het te onrijp oogsten van aardbeien, waardoor het aandeel witte kleur op de vruchten te hoog was.  
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Uien 
Bij de importuien waren grote verschillen in kwaliteit. Uitblinker was Nieuw-Zeeland. De uien waren mooi blank 
en uitermate stevig. Van mindere kwaliteit en ook wisselvalliger was het product afkomstig uit Egypte, waarbij 
vaker rot of schimmel werd aangetroffen.  

Nederlandse uien waren vrij goed van kleur. De stevigheid kon beter. Watervellen en zure watervellen kwamen 
met enige regelmaat voor. Gelukkig was het percentage niet hoog, waardoor het aantal afkeuringen beperkt 
bleef.  

Asperges 
De afzet verliep minder rooskleurig door de toenemende productie in Duitsland en Oost-Europa. De kwaliteit van 
de Nederlandse asperges loopt langzaam maar zeker terug. Vaak worden partijen nog steeds met klasse I of II 
aangeduid. De kwaliteit lag op een lager niveau dan enkele jaren geleden toen er nog een EU-kwaliteitsnorm voor 
was.  

Kiwi’s
Kiwi’s uit Zuid-Europa gaven bij aanvang van het seizoen problemen met de 
rijpheid. Steeds weer worden in een voorverpakking stukstallen verpakt, 
waarbij alleen al door het gewicht te delen door het aantal vruchten 
eenvoudig is vast te stellen dat het minimumgewicht per vrucht niet 
gehaald werd. Opvallend is, dat dit voor kiwi’s uit Nieuw-Zeeland nooit het 
geval was. De kwaliteit van de kiwi’s uit dat land was dusdanig goed, dat er 
zelden werd afgekeurd.  

Citrus 
De oogst van het Spaanse citrus vond onder natte omstandigheden plaats. Dit veroorzaakte op veel partijen 
geelkleurige oleocellosis. In de haven moesten regelmatig partijen citrus worden afgekeurd, vanwege een te hoog 
percentage blisterrot of penicilliumschimmel. Citrus uit Zuid-Afrika en Amerika staat meer bloot aan wind en 
daarom is het percentage vruchten met schilbeschadiging hoger dan die uit landen rond de Middellandse Zee. 
Soms was dat meer dan in de klasse I of II is toegestaan.  

Druiven 
Bij de druiven geldt, dat de herkomst bepalend is voor het kwaliteitsniveau. Dit uit zich onder meer in 
schilafwijkingen, trosvorm, gescheurde besjes en uniformiteit. Het aanbod pitloze druiven blijft nog steeds 
groeien. Het meest voorkomende probleem betrof rotte besjes aan een tros. In een aantal gevallen werden 
partijen vanwege ‘onzuiver’ afgekeurd.

Sla 
Naast de bekende variëteiten als botersla en ijsbergsla worden andere variëteiten steeds belangrijker. Denk maar 
aan de mix salades met de rode kleurtjes. Niet altijd is dit een feilloos product. Smet was daarin de grootste 
boosdoener maar ook aanduidingen waren een reden voor afkeuringen. Glassla was het jaar door probleemloos, 
ijsbergsla veroorzaakte door het jaar heen afkeuringen, vooral door smet, met de maand oktober als uitschieter. 
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HOOFDSTUK 4 
CONTACTEN MET ANDERE CONTROLEDIENSTEN 

Afstemming 
In 2011 zijn twee afstemmingsbijeenkomsten geweest, waarbij het KCB present was. De eerste was de Bonner 
Tagung. Dit is een afstemmingsbijeenkomst voor de Duitse controlediensten die, door de aanwezigheid van de 
diverse buitenlandse controlediensten, een internationaal karakter heeft. De tweede was in Slowakije. Hier waren 
ook vertegenwoordigers van vele landen, veelal Oost-Europese, aanwezig. Op beide bijeenkomsten was er een 
actieve rol van het KCB. 

De beide bijeenkomsten stonden in het teken van de deregulering van kwaliteitsnormen en het toenemende 
belang van de UNECE regelgeving. Steeds meer zien we dat supermarkten voor de niet specifiek genormeerde 
producten de UNECE richtlijnen, oftewel de oude EU normen, hanteren. Voor de niet specifiek genormeerde 
producten heeft Nederland een interpretatie document gemaakt en besproken met vertegenwoordigers van de 
Engelse, Belgische en Duitse controlediensten. 

Buitenlandse controlediensten 
Vertegenwoordigers van de Marokkaanse controledienst hebben het KCB bezocht en de werkwijze bekeken. Dit 
heeft geleid tot samenwerking tussen de Marokkaanse controledienst en het KCB. 

NVWA 
Bijna dagelijks zijn er contacten met de NVWA. Zo was er de presentatie van het rapport Fytosignalering. Hierin 
staan alle fytosanitaire activiteiten, die in Nederland worden ontplooid, beschreven en worden ze afgezet tegen 
die van andere EU landen. Ook is er gesproken over de inzet van non-destructieve methoden bij fytosanitaire 
inspecties op vooral kostbare bomen en planten. Regelmatig is overleg geweest met de NVWA over controle op 
bijschrijvingen die op 1 oktober 2011 van start ging. Hiervoor is een tarief vastgesteld. Veel tijd en overleg zijn 
besteed aan de ontwikkeling en voortgang van het project CLIENT Export Fytosanitair algemeen. In deze 
applicatie valt de productgroep ‘diversen’. Een aantal bedrijven is geïnteresseerd in het op afstand afgeven van 
certificaten. Het systeem werkt goed maar de vulling behoeft nog aandacht. 

Voor de NVWA is een opleidingsplan geschreven om inspecteurs op te leiden voor inspecties voor de Russische 
Federatie. De NVWA gebruikt deze cursus ook voor de eigen inspecteurs. 

Douane 
Met de douane en de NVWA is overleg geweest over de one-stop-shop pilot waarbij de douane de controle meer 
willen afstemmen op die van het KCB. Lastig hierbij is de planning. 

UNECE 
De United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) is een mondiaal platform om de internationale 
handel doorzichtig te maken met richtlijnen (regelgeving). In de loop der jaren heeft de UNECE 
productnormeringen gemaakt voor de meeste tuinbouwproducten. De EU neemt deze richtlijnen steeds sneller 
en vaker één op één over. Voor veel handelstransacties worden deze richtlijnen als bindend voorgeschreven. 
Omdat de UNECE een budget had ter ontwikkeling van het ‘normenbesef’ in vele niet-EU landen, heeft het KCB 
regelmatig een bijdrage geleverd aan workshops en trainingen hierin. 
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HOOFDSTUK 5 
BUITENDIENST 

Samenwerking keuringsdiensten 
In 2011 zijn de hoofden buitendienst van de vier keuringsdiensten NAK, 
Naktuinbouw, BKD en KCB twee keer samen geweest om diverse 
onderwerpen te bespreken die de samenwerking kunnen bevorderen. 
In de overleggen heerst een open communicatieve sfeer en wordt er 
constructief vergaderd. In 2010 is gefocust op de capaciteit. Dit 
resulteerde in 2011 in een uitwisseling van inspecteurs van het KCB bij 
de BKD en de NAK. Bij de NAK is de samenwerking gebaseerd op het 
detacheren van acht inspecteurs voor de monsterneming voor AM. 
Aardappelmoeheid wordt veroorzaakt door een cystenaaltje dat zich in 
de grond bevindt. Voor deze werkzaamheden hebben de inspecteurs 
een interne opleiding gevolgd die bestond uit perceelmetingen en het 
nemen van grondmonsters. Verder heeft de BKD gebruik gemaakt van 
KCB-inspecteurs bij het selecteren van bolgewassen in het voorjaar. De 
keuringsdiensten kijken bij elkaar in de keuken op het gebied van 
managementsystemen voor planning en tijdschrijven wat praktische 
voordelen oplevert.

Samenwerking NVWA 
Voor de planning van de inspecties voor de Russische Federatie is een assistent planner van het KCB bij de NVWA 
gedetacheerd. Deze detachering wordt in 2012 vervolgd. Verder heeft het KCB maandelijks overleg over op 
handen zijnde projecten geïnitieerd door de NVWA met het doel dat het KCB deze projecten gaat uitvoeren. 

Agrarische Bedrijfsverzorging (AB) 
Het KCB heeft een samenwerkingsverband met de Agrarische Bedrijfsverzorging (AB) met als doel te voorzien in 
capaciteitsbehoefte bij het KCB met behoud van flexibiliteit. AB levert bij een capaciteitstekort mensen die bij het 
KCB worden opgeleid voor inspecteur. De mensen hebben veelal een agrarische achtergrond of hebben gewerkt 
bij handelsbedrijven. 
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HOOFDSTUK 6
ICT & STATISTIEK

Ook in 2011 heeft het KCB maatregelen genomen om de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de ICT-
infrastructuur te kunnen verhogen. Ten behoeve van het inspectiewerk zijn in 2011 diverse verbeteringen
doorgevoerd in CLIENT Import, CLIENT Export en het Inspectiebeheersysteem.

Statistiek
In 2011 bedroeg de export van geregistreerde Nederlandse groenten en fruit 2.915.183 ton. Dit is een daling van
ruim 6% ten opzichte van 2010. Met name de afzet naar Duitsland liet een daling zien, de afname liep met 11%
terug. Ook de export naar Frankrijk daalde met bijna 20%. Van de Europese landen lieten Zweden (1%), Tsjechië
(5%), België/Luxemburg (1,5%), en Hongarije (13%) een stijging zien. Ook de export naar Letland (18%) en
Litouwen (10%) steeg. In 2011 waren in totaal 329 groenten en fruitexporteurs actief binnen en buiten Europa.

Export Nederlandse groenten en fruit ( x 1000 kg)

Het KCB en het Productschap Tuinbouw hebben de statistiekgegevens van 2011 in een aparte uitgave verwerkt.
Deze uitgave wordt op verzoek door het Productschap Tuinbouw toegestuurd.
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Colofon 
Jaarverslag 2011 is een uitgave van het KCB 
Platinaweg 10 
2544 EZ Den Haag 
Telefoon: 070 - 308 80 00 
Telefax:   070 - 308 80 01 
Website: www.kcb.nl 
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