
   

  

 
 

Belangrijkste wijzigingen indeling teeltbedrijven in structureel toezicht 

 

Vanaf 1 januari 2014 wijzigen de indelingscriteria voor teeltbedrijven in het structureel toezicht KCB. 

 

De aangepaste indelingssystematiek voor teeltbedrijven gaat niet langer uit van de vraag of er 

rechtstreekse verladingen vanaf een teeltbedrijf plaatsvinden, maar van de vraag hoe de controle op 

de productkwaliteit bij het teeltbedrijf is geborgd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen 

teeltbedrijven, die onder het kwaliteitssysteem van een RIK-deelnemer vallen en teeltbedrijven 

waarbij dit niet het geval is. 

 

De belangrijkste punten op een rij: 

 

1. Alle teeltbedrijven met specifiek genormeerde producten komen in aanmerking voor 

structureel toezicht (paprika, tomaten, sla en andijvie, appelen, peren en aardbeien). 

2. De risicocategorie is afhankelijk van de grootte van het teeltbedrijf.  

3. Teeltbedrijven die geen verzendklaar product (gesorteerd en aangeduid) op de locatie 

hebben staan, krijgen geen controlebezoeken in het kader van het structureel toezicht. 

4. De bezoekfrequentie varieert van 0, 4, 6 en 12 controlebezoeken per jaar. 

5. Teeltbedrijven die volledig afzetten via één handels-/afzetorganisatie en/of telersvereniging, 

die deelneemt aan het RIK, kunnen in een lagere risicocategorie terechtkomen, waardoor ze 

geen controlebezoeken door het KCB meer krijgen voor het structureel toezicht. Voorwaarde 

is wel dat de RIK-deelnemer de verantwoordelijkheid overneemt voor het uitvoeren van de 

kwaliteitscontroles. Het KCB houdt toezicht op de RIK-deelnemer die de kwaliteitscontroles 

heeft overgenomen. 

 

Schematische weergave indeling teeltbedrijven in structureel toezicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een volledige beschrijving van de indelingssystematiek van het structureel toezicht vindt u op deze 

website onder Toezicht G&F, structureel toezicht (Systematiek structureel toezicht). 

 

Heeft u vragen over het structureel toezicht of de wijzigingen, neem dan contact op met de afdeling 

Product- en Controlezaken van het KCB (p&c@kcb.nl of via tel. nr. 070-3088000). 

Teeltbedrijf van specifiek genormeerde producten 

100% levering aan RIK-deelnemer Levert niet 100% aan RIK-deelnemer 

Controlebezoeken uitgevoerd  

door RIK-deelnemer  

Onderdeel audit RIK-deelnemer  

Controlebezoeken uitgevoerd  

door KCB 

Aantal controlebezoeken op basis 

van grootte teeltbedrijf 

Controles en  

verantwoordelijkheid 

overgenomen door  

RIK-deelnemer  

(= gekoppeld teeltbedrijf)  

Controles en  

verantwoordelijkheid 

niet overgenomen 

door RIK-deelnemer 


