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Voorwoord
In 2013 heeft de economische crisis meerdere bedrijven in de tuinbouwsector in grote 
problemen gebracht. Het heeft er zelfs toe geleid, dat bedrijven hun activiteiten moes-
ten stoppen. Hoewel deze situatie zich niet doorvertaalt in minder controle- en in-
spectiewerkzaamheden voor het KCB is het voor de sector een zorgelijke situatie. Het 
is te hopen, dat de licht positieve geluiden over een aantrekkende economie ook voor 
de tuinbouwsector opgaan.

Ten aanzien van de kwaliteitscontrole groenten en fruit bleek in 2013, dat het opge-
stelde handhavingsdocument voor het Regelement Interne Kwaliteitscontrole (RIK) in 
sommige gevallen tot disproportionele maatregelen leidde. Een incidentele misser 
door een bedrijf in de kwaliteitszorg kon er toe leiden, dat het KCB aanzienlijk meer 
controles zou uitvoeren. Dat was een ongewenst effect, waar het handhavingsdocu-
ment op is aangepast. Er is nu sprake van een uitgebalanceerde RIK-systematiek, 
waarbij een risicogerichte benadering wordt gecombineerd met een effectieve wijze 
van ingrijpen door het KCB indien nodig.

Ook het structureel toezicht voor teeltbedrijven heeft een wijziging ondergaan. Het 
uitvoeren van systematische kwaliteitscontroles door een RIK-bedrijf is vanaf 2014 
bepalend of een teeltbedrijf regelmatig controles krijgt. Als blijkt dat dit niet het geval 
is, komt een teeltbedrijf in aanmerking voor het structureel toezicht. Ook hier zijn de 
controles door het KCB afgestemd op de kwaliteitsborging, die de bedrijven zelf al 
onder toezicht van het KCB hebben ingericht.

Kijkend naar de ontwikkelingen wordt duidelijk, dat ‘fytosanitair’ een steeds belangrij-
ker aandachtspunt vormt. Derde landen stellen in toenemende mate vergaande eisen 
aan het te importeren product. Ook is de insleep van ongewenste organismen uit an-
dere landen een belangrijk aandachtspunt. Een toenemende internationale handel 
maakt noodzakelijk, dat de overheid hierop gericht controleert. Het KCB blijft zich on-
verminderd inzetten om hier een bijdrage aan te leveren. In 2013 is intensief met de 
NVWA samengewerkt na de vondst van een Afrikaanse Fruitmot. 
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Vanaf 1 maart 2013 zijn de inspecteurs van de keuringsdiensten, waaronder het KCB, 
voor de exportgerelateerde fytosanitaire werkzaamheden aangesteld als NVWA-amb-
tenaar. Hiermee is het fytosanitaire toezicht op exportzendingen volledig onder de 
overheid gebracht. Met deze constructie is een solide oplossing gevonden om tege-
moet te komen aan de wens van enkele derde landen.

In het regeerakkoord was aangekondigd, dat van alle zelfstandige bestuursorganen 
(zbo’s) zou worden nagegaan of de zbo-vorm de meest geëigende is. In 2013 heeft de 
overheid een onderzoek daarnaar laten uitvoeren. Eind 2013 is duidelijk geworden, 
dat het Kabinet van plan is de taken van de plantaardige keuringsdiensten te bundelen 
in één nieuwe publiekrechtelijke zbo: een zbo-plant. Het bestuur van het KCB is van 
oordeel, dat er geen duidelijke aanleiding is de huidige zbo-constructie te wijzigen. In 
de reguliere overleggen met het ministerie van Economische zaken (EZ) wordt met 
grote tevredenheid gesproken over het werk van het KCB. Ook de sierteelt- en de 
groenten- en fruitsector zijn tevreden over het functioneren van het KCB. Het bestuur 
ziet, dat aan een bundeling tot één zbo teveel nadelen kleven. Het zou vrijwel zeker 
leiden tot een verslechtering van het serviceniveau en een verhoging van de tarieven. 
Het zou zonde zijn als goed en naar tevredenheid werkende keuringsdiensten zouden 
worden gedwongen tot een bundeling, terwijl daar geen meerwaarde aan is verbon-
den. Sterker nog, alleen maar tot een verslechtering voor de sector leidt. Dat kan niet 
de bedoeling zijn!

ir. M. de Graaf
algemeen directeur
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HOOFDSTUK 1

Organisatie en relatie
1.1 Bestuurlijke zaken

Tarieven KCB 2014 
In de vergadering van september 2013 besloot het bestuur de tarieven voor 2014 ge-
lijk te houden aan de tarieven van 2013. Het KCB is door efficiënte inzet van de men-
sen en middelen erin geslaagd voor het zesde achtereenvolgende jaar dezelfde tarie-
ven te hanteren. Dit levert het bedrijfsleven over de laatste jaren een besparing op 
van zo’n 13%. 

Bestuurscommissie Bloemen en Planten
De Bestuurscommissie Bloemen en Planten fungeert als klankbord voor zaken die de 
sector snijbloemen en potplanten raken en draagt bij aan het vergroten van het draag-
vlak voor en de transparantie over de taken van het KCB. In 2013 vergaderde de com-
missie één keer, waarbij onder andere werd gesproken over de tarieven en het servi-
celevel van het KCB. 

Commissie Toezicht Kwaliteitsvoorschriften Groenten en Fruit
De Commissie Toezicht Kwaliteitsvoorschriften Groenten en Fruit heeft als taak het 
KCB te adviseren bij de uitvoering van het Reglement Interne Kwaliteitscontrole (RIK) 
en te adviseren over schriftelijke bezwaren van marktdeelnemers tegen hun indeling 
in het structureel toezicht of de daarbij behorende facturen. De commissie heeft in 
2013 vijf adviezen uitgebracht over de afhandeling van geconstateerde ernstige over-
tredingen van het RIK-reglement en heeft tevens geadviseerd over de voorgenomen 
aanpassing van het RIK-reglement en het structureel toezicht.

Overleg KCB – ministerie van EZ
In het halfjaarlijkse bestuurlijk overleg met het ministerie van EZ is positief geoordeeld 
over de wijze waarop het KCB de werkzaamheden uitvoert. Het KCB blijkt goed in staat 
te zijn het werk te doen in het spanningsveld, dat optreedt tussen de eisen van de 
overheid en de logistieke hectiek van het bedrijfsleven. 
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1.2 Medewerkers en organisatie

Organisatiestructuur
De organisatiestructuur is in 2013 niet veranderd. Hieronder is het organogram weer-
gegeven per 31 december 2013.

Capaciteit
In 2013 traden drie medewerkers in dienst. Eén medewerker ging met pensioen en 
één medewerker ging uit dienst. Op 31 december 2013 had het KCB 125 personen in 
dienst, wat overeenkomt met 115 fte. Daarnaast waren 27 medewerkers (22 fte) inge-
huurd. Een deel van de benodigde capaciteit vult het KCB in met behoud van flexibili-
teit. Om in die behoefte te voorzien is enkele jaren geleden een langdurig samenwer-
kingsverband gestart met AB (Agrarische Bedrijfsverzorging). In nauw overleg met het 
KCB draagt AB kandidaten voor, die – bij gebleken geschiktheid – het KCB inhuurt. 
Voordat de medewerkers worden ingezet krijgen zij een gedegen opleiding, die gelijk 
is aan de opleiding tot inspecteur. De medewerkers, die via AB worden ingehuurd, 
hebben veelal een duidelijke affiniteit met de tuinbouw. 

Jaar Medewerkers in dienst KCB
(in fte)

Ingehuurde medewerkers
(in fte)

2009 123 7
2010 118 6
2011 117 8
2012 114 17
2013 115 22

Ziekteverzuim
In 2013 steeg het ziekteverzuim licht naar 4,2% door een aantal langdurig zieke mede-
werkers.

Jaar Verzuim

2009 4,7%
2010 4,8%
2011 4,0%
2012 4,1%
2013 4,2%

Organogram KCB per 1 januari 2014 
 
De afdelingen buitendienst en Kwalificatie en  
Kennisbeheer behoren tot de buitendienst. De overige 
Afdelingen, directie en staf vallen onder de binnendienst. 
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Opleiding en training
In 2013 namen 14 medewerkers deel aan de 
BHV-herhalingstraining. Een medewerker is 
bezig met de HBO opleiding Bedrijfskunde, 
die gestart is in 2010.

Voordat inspecteurs aan de slag mogen als in-
specteur moeten zij een diagnostiekopleiding 
hebben gevolgd bij de NVWA. Hierdoor krij-
gen zij een goede kennis van de organismen. 
Daarnaast volgen inspecteurs een intern tra-
ject van technisch inhoudelijke training en 
scholing. Hierdoor beschikken de inspecteurs 
over gedegen kennis van wetgeving, kwaliteit 
en fytosanitaire (ziekte)beelden. Ook worden 
zij getraind in de vaardigheden die nodig zijn 
om op professionele wijze met de verschil-
lende doelgroepen om te gaan. Alle inspec-
teurs van het KCB volgden de training ‘com-
municatie en sociale vaardigheden van de 
toezichthouder’.

Digitale leerweg
Er is contact met de NVWA geweest over de ontwikkeling van een digitale leerweg en 
het beschikbaar krijgen van digitale leerstof voor een bedrijfsopleiding. Door contac-
ten met bedrijven, die zoiets al hebben, gaat het KCB na of een dergelijk traject tot de 
mogelijkheden behoort. De eerste tests zien er veelbelovend uit. Het is een gebruiks-
vriendelijke omgeving die eenvoudig met lesstof gevuld kan worden. 

1.3 Operationeel

Bedrijfskleding
In 2013 heeft het KCB nieuwe bedrijfskleding aangeschaft. De keuze is gemaakt op 
basis van veiligheid en kwaliteit. Dit ging in combinatie met de aanstelling van alle in-
specteurs als onbezoldigd rijksambtenaar. Gelet hierop is op de kleding het rijkslogo 
aangebracht. 

TNT-Innight
Het KCB is in 2013 voor de verzending van door inspecteurs genomen monsters ge-
bruik gaan maken van de dienst TNT-Innight. TNT-Innight biedt meer efficiency door 
distributie in de nacht. De dienstverlening richt zich op het tijdig aanleveren van 
monsters die tijdens een inspectie zijn genomen. De ervaring met TNT-Innight is 
positief. 

ICT
De afgelopen jaren traden in toenemende mate technische problemen op met de ver-
ouderde PDA’s die inspecteurs bij de werkzaamheden gebruikten. In 2013 is besloten 
de PDA’s te vervangen door tablets. Bij de keuze van de tablet is rekening gehouden 
met de bijzondere werkomstandigheden. Zo moest de tablet tegen een stootje kun-
nen en goed blijven functioneren in een koude koelcel maar ook in een warme kas. 
Voorafgaand aan de ingebruikname moesten de nodige technische aanpassingen 
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plaatsvinden. Vanaf augustus 2013 werken alle inspecteurs naar tevredenheid met de 
nieuwe tablets.  

1.4 CLIENT Export

Per 1 februari 2013 is CLIENT Export de standaardwerkwijze bij het aanvragen van ex-
portdocumenten en exportinspecties voor groenten en fruit geworden. Na wat aan-
loopproblemen met de capaciteit van het CLIENT Export systeem werken nu nagenoeg 
alle bedrijven in de groenten- en fruitsector naar tevredenheid met CLIENT Export. Per 
1 maart 2013 zijn bedrijven die snijbloemen exporteren en gebruikmaken van de 
webapplicatie van CLIENT Export ook gestart. Overige bedrijven in de sierteeltsector 
hebben ontheffing gekregen omdat CLIENT Export nog niet toepasbaar is voor deze 
groep. De verwachting is dat deze bedrijven in de loop van 2014 zullen aansluiten bij 
CLIENT Export. In totaal zijn er in 2013 via CLIENT Export ruim 63.000 fytosanitaire 
certificaten en 74.458 normcontrolecertificaten afgegeven.  

In 2013 is ook gestart met de Sector Change Advisory Board (SCAB) Groenten en Fruit. De 
SCAB wordt voorgezeten door FrugiVenta en doet voorstellen aan de NVWA ter verbete-
ring van CLIENT Export. Het KCB participeert in de SCAB. Vanuit de helpdesk van het KCB 
worden wijzigingsvoorstellen verzameld, geregistreerd en besproken in de SCAB. 

1.5 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 en stelt 
hoge eisen aan onafhankelijkheid en deskundigheid. De Raad voor Accreditatie (RvA) 
beoordeelt regelmatig of het KCB volgens de ISO 17020-norm werkt. 

De RvA voerde in 2013 een jaarlijks controlebezoek uit gericht op de fytosanitaire en 
kwaliteitsinspecties. Ten behoeve van deze controle zijn audits uitgevoerd op het 
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hoofdkantoor en zijn de werkzaamheden in de buitendienst gevolgd. Alle vier de ra-
yons van het KCB zijn door de RvA bezocht. Na afloop van de herbeoordeling zijn drie 
afwijkingen, van de minder ernstige categorie, vastgesteld. Binnen de daarvoor ge-
stelde termijn zijn corrigerende maatregelen ingediend, waarna deze door de RvA zijn 
beoordeeld en zijn goed bevonden. De afwijkingen zijn hiermee opgeheven en de ac-
creditatie is vervolgens door de RvA voor een jaar verlengd.

Het ministerie van EZ heeft de uitvoering van het operationeel toezicht op de fytosa-
nitaire werkzaamheden opgedragen aan de NVWA. Daarvoor heeft de NVWA eind 
2013 een groot aantal inspecties bijgewoond, verdeeld over de vier rayons van het 
KCB. De uitvoering van de inspecties werd hierbij getoetst aan de Meerjarige Overeen-
komst (MJO) Plantkeur en de bijbehorende protocollen tussen het ministerie van EZ 
en het KCB, de geldende wet- en regelgeving en de kwaliteitsdocumentatie van het 
KCB. De tijdens de audits in 2013 geconstateerde feiten en aandachtspunten worden, 
begin 2014, binnen de gestelde termijnen afgehandeld. 

1.6 Nationale samenwerking

Keuringsdiensten
In 2013 hebben de vier plantaardige keuringsdiensten NAK, Naktuinbouw, BKD en KCB 
regelmatig informatie uitgewisseld en organisatiebreed met elkaar gesproken om zo 
de kansen voor samenwerking optimaal te benutten. Onder meer is samengewerkt op 
het gebied van opleiding. De coördinatie van de training ‘communicatie en sociale 
vaardigheden van de toezichthouder’ is door het KCB opgezet. Aan de training deden 
naast inspecteurs van het KCB, zes inspecteurs van de NAK mee. De NVWA (inspectie-
academie) heeft de training verzorgd.

NVWA
Er is met regelmaat overlegd met de NVWA over de fytobewakingsopdrachten, zoals die 
voor de Paprikasnuitkever en de niet inspectieplichtige importproducten. Met de NVWA 
is ook gesproken over de samenwerking in verband met hun taak om als strafrechtelijk 
vangnet voor de keuringsdiensten te fungeren. Dit overleg was bedoeld om meer struc-
tuur te brengen in het aanleveren van zaken die strafrechtelijk afgehandeld dienen te 
worden, het verlenen van assistentie bij het niet verlenen van medewerking door bedrij-
ven tijdens inspecties en assistentie bij overtredingen bij fytosanitaire inspecties. 

Naast de hiervoor genoemde onderwerpen waarover met de NVWA overleg plaats-
vond, is er veelal dagelijks contact met de NVWA over technisch inhoudelijke zaken.  

1.7 Internationale samenwerking

OECD
Er is deelgenomen aan de werkgroep en de plenaire zitting van de internationale organisa-
tie OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Op het terrein van 
de kwaliteitsregelgeving voor groenten en fruit beoogt de OECD de harmonisatie te bevor-
deren tussen de landen die lid zijn van de OECD. Tijdens dit overleg kwamen onder meer 
de interpretatiebrochures van de UNECE richtlijnen voor meloenen, sjalotten, vijgen, ker-
sen en Chinese kool aan bod. De brochures sjalotten, vijgen en meloenen zijn door de 
plenaire zitting goedgekeurd en worden in de loop van 2014 gepubliceerd. 
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België
Eind juni is een bezoek gebracht aan de Belgische fytosanitaire dienst op vliegveld 
Luik. Het bezoek stond onder leiding van de NVWA. Op deze luchthaven vinden de 
vrachtzendingen voornamelijk in de avond en nacht plaats. Naast de fytosanitaire con-
trole bemonsteren de Belgische inspecteurs ook voor voedselveiligheid en beoorde-
len ze de kwaliteit van groenten en fruit.

Duitsland
In Bonn werd een internationale meeting over de handelsnormen voor de kwaliteit 
van groenten en fruit bijgewoond. Aan de meeting namen controlediensten en andere 
geïnteresseerden, onder andere vanuit het bedrijfsleven, deel. Tijdens de bijeenkomst 
presenteerde het KCB zijn interpretatie van de algemene handelsnorm, die in samen-
werking met de RPA (Engelse controledienst) is gemaakt. 

Engeland
Als vervolg op het bezoek aan de Engelse fytosanitaire controledienst in december 
2012 is er een tegenbezoek georganiseerd door de NVWA in nauw overleg met het 
KCB en Naktuinbouw. Een groep van vijf inspecteurs en twee leidinggevenden bezoch-
ten in het voorjaar Aalsmeer. Naast uitleg over het fytosanitaire systeem in Nederland 
en een korte presentatie over de keuringsdiensten zijn diverse importinspecties bijge-
woond.

Zuid-Korea
De NVWA bracht in Aalsmeer een bezoek  met een delegatie uit Zuid-Korea. De taken 
van het KCB zijn in het kort uitgelegd waarna een importinspectie werd bijgewoond. 
De groep bestond uit mensen met een technische achtergrond en de interesse lag met 
name bij het digitale proces van inspectieaanvragen.

Zuid-Afrika
In september bezocht een delegatie van de controledienst PPECB uit Zuid-Afrika het 
KCB. Het bezoek was tweeledig. De PPECB wilde graag worden geïnformeerd over de 
door het KCB gebruikte ICT-structuren en oplossingen. Met name was de PPECB zeer 
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geïnteresseerd in de digitale verwerking van controlegegevens en in de tablets die de 
KCB-inspecteurs gebruiken. Ook werden ICT-kennis en praktijkervaringen op het ICT-
terrein met elkaar gedeeld. Tevens werd tijdens het bezoek van de PPECB uitgebreid 
gesproken over de werkwijze van het KCB, de praktische uitvoering van de inspecties 
en de opleiding/kwalificatie van de inspecteurs en de erkenningsregeling RIK.

Zweden
In november brachten medewerkers van de Zweedse fytosanitaire controledienst een 
bezoek aan het KCB. Uitgelegd is op welke wijze de controletaken worden uitgevoerd. 
Uit gesprekken bleek, dat de inspecties in Zweden op een vergelijkbare manier wor-
den uitgevoerd.

1.8 Samenvatting OR-jaarverslag 2013

OR-vergaderingen
De OR is een klankbord voor de hele organisatie. Regelmatig wordt de mening van de OR 
gevraagd en zijn er vragen vanuit de achterban. In de OR-vergaderingen werd gesproken  
over pensioenen, loongebouw, Plantkeur, Arbo- en veiligheidszaken, auto beleid, perso-
neelshandboek, werkkostenregeling, gedragscode en CAO PBO. De specifieke kennis die 
vaak hiervoor nodig is, wordt waar nodig uitgebreid met cursussen. De OR vergaderde 
in 2013 zes keer. Vier keer werd in 2013 overleg gevoerd met de directie. Ook vond het 
jaarlijks informeel overleg plaats met de bestuursvoorzitter de heer ir. K.J. van Ast. 

Overlegvergadering
Tijdens de overlegvergaderingen heeft de directie van het KCB met de OR gesproken 
over de  bestuursvergaderingen van het KCB en de daarin genomen besluiten, de finan-
ciële zaken bij het KCB, het loongebouw, de gedragscode, de werkkostenregeling, de 
pensioenen, het beleid op het gebied van kwaliteits- en fytosanitaire zaken, de verande-
ringen van verschillende werkzaamheden, en de discussie rondom de zbo’s.
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Ondernemingsraad en verdeling van taken per 2013

Kiesgroep Vertegenwoordiger kiesgroep

Middenwest-Nederland •  Gerard Rademaker  
(autobeleid en werkkostenregeling)

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

  •  John Janssen (autobeleid, ARBO zaken en begroting)

Zuidwest-Nederland    •   Frits van der Meulen (Voorzitter)  
(contactpersoon CAO-PBO en gezamenlijke OR)

Oost-Nederland   •  Roelof Zijnge  
(contactpersoon CAO-PBO en ARBO-zaken)

Hoofdkantoor  •  Roberta Crapitti  
(personeelshandboek en pensioenen)

 •  Ron Soeterbroek  
(personeelshandboek en pensioenen)

Personeelshandboek en arbeidsvoorwaarden
Ook in 2013 heeft het KCB de CAO van de PBO gevolgd. Dit schept duidelijkheid voor 
iedereen bij het KCB. Vanaf 2015 houdt deze CAO waarschijnlijk op te bestaan. De 
productschappen houden op te bestaan en het aantal organisaties wordt te klein om 
deze CAO nog apart voort te laten bestaan. Er is een werkgroep gevormd om te kijken 
wat de mogelijkheden voor het vervolg zijn. 

Pensioenen 
Eind 2013 is er een nieuw pensioencontract getekend. Het huidige 10-jarig contract 
liep af en het nieuwe pensioencontract met de ASR loopt vijf jaar.

PMO onderzoek
In 2013 is besloten dat er een Preventief Medisch Onderzoek komt waar alle deelne-
mers vrijwillig aan kunnen deelnemen. In het begin van 2014 vindt dit onderzoek 
plaats.

Zbo-discussie
In 2013 is de OR door de directie geïnformeerd over het zbo-onderzoek dat de over-
heid heeft laten uitvoeren. Op basis van het onderzoek wil de overheid, dat er één 
plantaardige publieke zbo komt, waarin de taken van de huidige plantaardige private 
zbo’s worden onder gebracht. In 2014 wordt duidelijk welke consequenties dit heeft 
voor het KCB. 

Gezamenlijke OR-vergaderingen
Eenmaal per jaar vergaderen afvaardigingen van de OR-en van de verschillende keurings-
diensten met elkaar. In 2013 trad het KCB op als gastheer. Er wordt dan gekeken waar er 
raakvlakken zijn. Waar lopen de keuringsdiensten tegenaan en waar kunnen de OR-en el-
kaar versterken?
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HOOFDSTUK 2

Import fytosanitair
Fytosanitaire importinspecties
Het KCB voert fytosanitaire importinspecties uit conform de richtlijnen en aanwijzin-
gen van de NVWA. Bij de importspecificaties wordt gecontroleerd of zendingen vol-
doen aan de fytosanitaire eisen van de EU. Hierbij vindt een controle plaats op de 
juistheid van het fytosanitaire certificaat uit het land van herkomst en of de zending 
vrij is van Q-organismen. Hieronder worden enkele punten belicht, die in 2013 van 
invloed waren op de werkzaamheden van het KCB. 

Blackspot
Gedurende het hele importseizoen van citrus uit Zuid-Afrika heeft vanuit de EU een 
importstop gedreigd. Vanwege het grote aantal vondsten van Blackspot in het seizoen 
van 2012 had de EU aangekondigd dat in 2013 het aantal vondsten niet hoger mocht 
zijn dan vijf. Dit veroorzaakte veel onrust bij zowel de verzenders als bij de ontvangers 
van citrus uit Zuid-Afrika. Veel zendingen stonden al in de haven zonder dat een geldig 
fytosanitair certificaat voorhanden was. Uiteindelijk kwam het aantal vondsten in de 
EU uit op 34. Partijen worden veelal gereëxporteerd naar de Russische Federatie, 
waar Blackspot geen Q-status heeft. Zuid-Afrika heeft toegezegd alleen nog zendingen 
te certifceren uit “pest free areas”. Vanwege het feit dat andere EU-lidstaten veel min-
der vondsten Blackspot op citrus uit Zuid-Afrika hadden dan Nederland, is door de 
NVWA samen met het KCB een workshop georganiseerd voor inspecteurs uit andere 
EU landen om tot beter inzicht te komen in de verschillen in vondsten. 

Naast importinspecties zijn de volgende werkzaamheden verricht om introductie en 
verspreiding van Q-organismen binnen Nederland te voorkomen.  

Oeganda
Voor bepaalde soorten snijbloemen en groenten en fruit, waar geen of zeer weinig 
organismen in worden aangetroffen tijdens de importinspecties door de EU-lidstaten, 
heeft de EU verlaagde inspectiefrequenties (Reduced Checks) vastgesteld. Jaarlijks 
worden de percentages voor Reduced Checks (RC) bekeken door de EU. De eventuele 
wijzigingen worden meestal ingevoerd op 1 januari. Voor snijbloemen van rozen uit 
Oeganda is besloten dat de wijziging in het inspectiepercentage van 50 naar 100% met 
ingang van 1 september 2013 moest worden ingevoerd. De reden daarvoor was het 
groot aantal vondsten van Spodoptera  door de EU-lidstaten tijdens de importinspec-
ties. Voor een klein aantal bedrijven die gespecialiseerd zijn in dit product is de impact 
voor hun logistiek groot, omdat nu iedere partij eerst gekeurd moet worden voordat 
verdere bewerking of vervoer plaats kan vinden.

Fytobewakingsopdracht niet inspectieplichtige importproducten 
In 2013 heeft het KCB in opdracht van de NVWA een fytobewakingsopdracht uitge-
voerd op de import van groenten en fruit. Deze opdracht richtte zich op de groenten- 
en fruitsoorten die worden geïmporteerd in Nederland, maar op dit moment niet on-
der de fytosanitaire inspectieplicht vallen. Het doel van de NVWA is om na te gaan of 
in deze niet gereguleerde importstroom fytosanitaire risico’s voorkomen. Op basis 
hiervan kunnen risico’s in kaart worden gebracht en, indien noodzakelijk, direct maat-
regelen worden genomen. Het KCB heeft 928 controle bezoeken gebracht en 2543 
partijen beoordeeld, waaronder een groot aantal exotische producten, kruiden en an-
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dere minder bekende groente- en fruitproducten, afkomstig van over de hele wereld. 
Van alle producten waar een organisme is aangetroffen is een monster naar de NVWA 
gestuurd. De NVWA bekijkt op basis van deze resultaten of er producten worden ge-
importeerd, die risico’s met zich meebrengen. In pepers uit de Dominicaanse Repu-
bliek zijn vondsten gedaan van de Pepper weevil en in pepers uit Oeganda is de Afri-
kaanse fruitmot (AFM) aangetroffen. Na deze vondsten zijn gerichte inspecties 
uitgevoerd bij importeurs van deze producten. Naar verwachting gaat in de loop van 
2014 voor de gehele EU bij de import van Capsicum een fytosanitaire inspectieplicht 
gelden. Door de fytobewakingsopdracht kunnen risico’s opgespoord worden, met als 
doel verspreiding van schadelijke organismen en nadelige gevolgen voor productiebe-
drijven in Nederland te voorkomen.

Survey paprikasnuitkever 2013 afgerond
Na de vondst van de paprikasnuitkever (Pepper weevil, Anthonomus eugenii) in 2012 
zijn controles uitgevoerd in drie opeenvolgende fases. De laatste fase, waarin ook in 
de nieuwe teelt van paprika en aubergine vallen zijn opgehangen, is in 2013 afgerond. 
Geconcludeerd is dat Nederland vrij is van de paprikasnuitkever. In de tussentijd wordt 
binnen de eerder genoemde fytobewakingsopdracht zoveel mogelijk Capsicum, die 
geïmporteerd wordt uit besmette landen, geïnspecteerd. 
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HOOFDSTUK 3

Export fytosanitair
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.  Zendinginspectie: Inspectie van de zending die wordt geëxporteerd. 
2.  Bedrijfsinspectie: Inspectie voorafgaand aan een export, indien specifieke eisen ge-

steld worden aan de teeltlocatie voor een bepaald organisme. De bedrijfsinspecties 
worden uitgevoerd in opdracht van de NVWA en de sector. Voorbeelden van lo-
pende bedrijfsinspecties zijn Afrikaanse fruitmot (AFM, VS), Tuta absoluta (VS en 
Canada) en Middellandse Zeevlieg (Medfly, Japan).

Fytosanitaire exportinspecties en het waarmerken van fytosanitaire certificaten wor-
den sinds 1 maart 2013 uitgevoerd door ambtenaren van de NVWA. 

In 2013 zijn 134.922 fytosanitaire certificaten gewaarmerkt, ongeveer 10.000 meer 
dan in 2012, waarvan het verzoek tot waarmerken bij het KCB is ingediend. Verzoeken 
tot het waarmerken van fytosanitaire certificaten worden ingediend bij één van de 
vier plantaardige keuringsdiensten of bij de NVWA. Het waarmerken gebeurt door een 
NVWA-ambtenaar.  

Bijzonderheden bij de export naar een aantal specifieke landen worden hieronder toe-
gelicht.

Verenigde Staten (VS) en Canada
Het aantal aangemelde bedrijven voor AFM was hoger dan de voorgaande jaren en lag 
op 146. Sinds 2012 is er een optie voor telersverenigingen om zelf de vallen te contro-
leren. In 2013 hebben twee telersverenigingen hiervan gebruik gemaakt. In 2013 is 
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het aantal controles omlaag gebracht. De vallen worden drie weken na het ophangen 
voor de eerste maal gecontroleerd. Daarna vindt nog een keer in het seizoen een con-
trole gedurende zes weken plaats. Deze controles zijn verdeeld over de telersvereni-
gingen en over het land zodanig dat er gedurende het seizoen in een gebied altijd 
vallen actief zijn. 

Het aantal aanmeldingen voor Tuta absoluta was zeven. Zes van deze tomatentelers 
leverden aan Canada en drie aan de VS. In de praktijk blijkt het moeilijk bedrijven, die 
niet gesloten zijn, vrij te houden van Tuta absoluta. Daardoor was er geen stabiel aan-
bod van tomaten voor Canada. 

Vondst AFM 
Tijdens de monitoring voor AFM voor export paprika en peper naar de VS zijn bij een 
paprikateler in het westen van het land motjes van de AFM aangetroffen. De NVWA 
heeft maatregelen ingesteld en tijdens gewasinspectie bij de betreffende teler zijn le-
vende larven van AFM aangetroffen. De NVWA heeft rondom het teeltbedrijf een ge-
bied afgebakend waar extra AFM vallen zijn geplaatst. Het KCB heeft in opdracht van 
de NVWA bij 29 bedrijven in het gebied vallen opgehangen. AFM is een Q-organisme 
op Capsicum en de maatregelen zijn bedoeld om verspreiding te voorkomen. Het be-
treft 14 bedrijven met Capsicum, drie met aubergine, vier rozentelers en acht met 
potplanten/perkgoed van potentiële waardplanten. Bij het paprikateeltbedrijf waar 
de AFM besmetting is geconstateerd werd al het product dat het bedrijf verlaat geïn-
specteerd door het KCB. Hierbij zijn ook larven aangetroffen. Daarom is het gewas uit 
dit gedeelte van de kas onder toezicht vernietigd.

Japan
Sierteelt
Bij de export van snijbloemen naar Japan wordt door een aantal exporteurs gebruik 
gemaakt van pre-shipment-inspectie (PSI). Dit is niet verplicht. Voor de uitvoering van 
PSI werkzaamheden zijn permanent twee Japanse inspecteurs van de MAFF (Ministe-
ry of Agriculture, Forestry and Fisheries) in Nederland gestationeerd. De inspecties 
worden gezamenlijk met de Nederlandse inspecteur uitgevoerd. Het voordeel is dat 



16

het aantal afkeuringen bij aankomst in Japan minimaal is. Ondanks de hoge kosten is 
dit voor exportbedrijven richting Japan nog steeds een interessante optie. De export 
van snijbloemen naar Japan vertoonde in 2013 een groei.

Groenten en fruit
Japan stelt strenge eisen om importzendingen met besmettingen van Middellandse 
Zeevlieg (Ceratitis capitata) te voorkomen; producten dienen afkomstig te zijn van 
teeltbedrijven die gegarandeerd vrij zijn van Middellandse Zeevlieg. Hiervoor is een 
monitoringprogramma ingericht waar 74 teeltbedrijven in 2013 aan hebben deelge-
nomen. De toename van 20 bedrijven ten opzichte van 2012 is veroorzaakt door de 
deelname van telers van tomaten. De bedrijfsinspecties zijn erop gericht aan te tonen 
dat de Middellandse Zeevlieg niet voorkomt in Nederland. Daarnaast dient het eind-
product vrij te zijn van alle overige plantparasitaire organismen; 2% van alle dozen 
moet hierop worden geïnspecteerd. Transport van het product mag alleen in gesloten 
netzakken plaatsvinden om invliegen van buitenaf te voorkomen. In 2013 zijn twee 
vondsten van Middellandse Zeevlieg gedaan. Dit was in de survey in importproducten 
rond de Rotterdamse haven. Deze vondsten hadden geen gevolgen voor de export.

De export van Nederlandse paprika naar Japan is in 2013 afgenomen naar 6 miljoen 
kg. In 2011 was er sprake van een flinke toename naar 5,7 miljoen kg, in 2012 ging het 
om export van 7,7 miljoen kg. Ook zijn voor het tweede jaar tomaten geëxporteerd 
naar Japan. Dit in verband met de vraag naar snoeptomaatjes. In totaal ging het in 
2013 om 304.000 kg (2012: 101.000 kg).

Indonesië
Na een tijdlang gesloten te zijn geweest, was in 2011 de markt voor Nederlandse uien 
naar Indonesië weer geopend, op voorwaarde dat de uien voor export behandeld 
moeten zijn met de kiemremmer Maleic hydrazide (MH). Echter, in 2012 ging de markt 
weer op slot, toen Indonesië een begassing met Methylbromide in Nederland ver-
plicht stelde, een middel dat in Nederland verboden is. Het jaar 2013 stond in het te-
ken van onderhandelingen tussen beide landen om de markttoegang voor Nederland-
se uien te bewerkstelligen. In het najaar heeft een Indonesische delegatie ons land 



17

bezocht. De uitkomst is dat alle percelen waarop uien voor Indonesië worden geteeld 
moeten worden bemonsterd om aan te tonen dat de stengelaal (Ditylenchus dipsaci) 
niet voorkomt. Telers hadden tot december 2013 de tijd om zich aan te melden.

Réunion
In 2013 zijn de eisen voor import van sierteeltproducten door Réunion aangescherpt. 
Réunion heeft de EU-regelgeving grotendeels overgenomen en op een aantal punten 
verzwaard. Zo moeten kruidachtige planten afkomstig zijn van een bedrijf dat gedu-
rende negen weken vrij is bevonden ven Bemisia tabaci. Er zijn maar enkele expor-
teurs richting Réunion, maar voor hen was de impact van deze maatregelen groot.

Russische Federatie
Voor het exporteren van producten naar de Russische Federatie gelden strenge fy-
tosanitaire eisen. De inspecties worden uitgevoerd volgens een inspectieprotocol dat 
de NVWA, in overleg met de Russische fytosanitaire dienst, heeft opgesteld. Het in-
spectieprotocol maakt onderscheid in risicoproducten en risicobedrijven. Hoe hoger 
het risico hoe strenger de inspectie-eisen. Producten dienen vrij te zijn van Frankli-
niella occidentalis (Californische trips). De producten die in de groep van hoogrisico-
producten vallen, moeten van een tripsvrij bedrijf komen. Vanwege deze eisen is de 
export hoofdzakelijk gericht op de producten die laagrisico zijn voor trips. Export van 
de zending kan pas plaatsvinden, nadat de zending geheel volgens het inspectieproto-
col is geïnspecteerd, is goedgekeurd en het fytosanitaire certificaat van de zending 
volledig juist is ingevuld.
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HOOFDSTUK 4

Kwaliteit groenten en 
fruit
Interne markt 
Het KCB heeft een controlesysteem ontwikkeld om toezicht te houden op de EU han-
delsnormen bij alle marktdeelnemers (bedrijven) van groenten en fruit binnen Neder-
land. Dit heet het structureel toezicht. Op basis van risicofactoren, zoals de 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 be-
zoekfrequentie variërend van 1 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 met de hoogste risico’s.
Bij de indeling van bedrijven in de verschillende risicocategorieën wordt gebruik ge-
maakt van een database met bedrijfsgegevens van alle marktdeelnemers. Via de web-
site van het KCB kunnen bedrijven inloggen in de Database Marktdeelnemers (DMD) 
om hun bedrijfsgegevens actueel te houden.

Structureel toezicht
Vanaf 1 januari 2012 komen teeltbedrijven van appelen, peren, paprika, tomaten, 
aardbeien en sla ook in aanmerking voor structureel toezicht. De indelingssystematiek 
richtte zich op de teeltbedrijven met rechtstreekse verladingen vanaf hun teeltlocatie. 
In 2013 is de indelingssystematiek geëvalueerd en is besloten tot aanpassing. Vanaf 1 
januari 2014 is niet de wijze van verlading het uitgangspunt, maar de vraag hoe de 
kwaliteitscontroles op een teeltbedrijf geborgd zijn. Teeltbedrijven die onder een door 
het KCB erkend controlesysteem van een RIK-deelnemer vallen, krijgen geen controle-
bezoeken van het KCB voor het structureel toezicht, mits de RIK- deelnemer de verant-
woordelijkheid overneemt voor het uitvoeren van de kwaliteitscontroles. Teeltbedrij-
ven die niet onder een kwaliteitscontrolesysteem van een RIK-bedrijf vallen, krijgen 
controlebezoeken van het KCB. Grotere teeltbedrijven krijgen meer bezoeken dan klei-
nere teeltbedrijven.

Meer informatie over de systematiek structureel toezicht staat op www.kcb.nl, onder 
toezicht G&F, structureel toezicht. 

Eind 2013 waren 406 bedrijven ingedeeld in het structureel toezicht. In onderstaande 
tabel staat een overzicht van de werkzaamheden in het kader van het structureel toe-
zicht over de afgelopen drie jaar.

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

Algemeen toezicht
Naast het structureel toezicht worden op basis van signalen over mogelijke kwaliteits-
risico’s gerichte controles uitgevoerd. Deze controles vallen onder het algemeen toe-
zicht. 
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In 2013 zijn landelijk extra controles uitgevoerd op onder andere de brixwaarde voor 
druiven, de maatsortering bij paprika’s en de palletaanduidingen. In totaal zijn 827 
controles uitgevoerd, wat in 78 gevallen tot een afkeuring leidde.

Import en export
Het KCB past bij de uitvoering van de kwaliteitscontrole groenten en fruit een risico-
analyse toe. Bij de import en export van groenten en fruit geldt in Nederland voor 87 
producten een inspectieplicht. Importzendingen met deze producten moeten worden 
aangegeven in CLIENT Import en dat systeem bepaalt op basis van vastgestelde in-
spectiepercentages welke zendingen moeten worden geïnspecteerd. In totaal leidde 
dit in 2013 tot 67.886 inspecties (1.196 miljoen kg product), waarbij 844 keer een 
partij is afgekeurd. Zowel het aantal inspecties als het afkeuringspercentage lag daar-
mee iets hoger dan in 2012.

Bij exportzendingen gelden gereduceerde inspectiepercentages voor erkende RIK 
bedrijven (5%), voor zendingen met uitsluitend algemeen genormeerde producten 
(10%) en voor zendingen met specifiek genormeerde producten (60%). In totaal zijn 
bij exportinspecties 237 partijen afgekeurd, ongeveer 100 meer dan in 2012. Er zijn 
86.285 normcontrole-certificaten afgegeven. Het aantal afgegeven certificaten is 
met ongeveer 20.000 gestegen ten opzichte van 2012. Dit kan onder andere ver-
klaard worden door een wijziging van de manier waarop in CLIENT Export de zendin-
gen moeten worden aangegeven.  

Reglement Interne Kwaliteitscontrole – herziening
Bedrijven met goede controleresultaten, een zorgsysteem voor de productkwaliteit van 
groenten en fruit en een positieve audit worden toegelaten tot het Reglement Interne 
Kwaliteitscontrole (RIK). Bij bedrijven die zijn toegelaten worden minder controles uitge-
voerd door het KCB; bij import en export wordt 5% van de zendingen geïnspecteerd en 
bij het structureel toezicht vallen bedrijven in een risicocategorie met een lage contro-
lefrequentie. Het KCB checkt of de bedrijven nog voldoen aan de eisen van het RIK door 
middel van een jaarlijkse audit.
In 2012 is de RIK-documentatie (Reglement, Kwaliteitscode en Algemene werkwijze 
bedrijfsaudit) herzien en tegelijkertijd is een Handhavingsdocument vastgesteld, dat 
mogelijkheden biedt om passende maatregelen te nemen bij een geconstateerde 
overtreding. Indien een RIK-deelnemer partijen op de markt brengt, die niet voldoen 
aan de kwaliteitsvoorschriften kan dit leiden tot een periode van handhaving. In deze 
periode vervallen de voordelen die zijn verbonden aan de RIK-deelname en moeten 
verbeteringen worden doorgevoerd in het kwaliteitssysteem. De documenten zijn in 
2013 wederom herzien. De aanleiding daarvoor was een wijziging in het structureel 
toezicht voor teeltbedrijven en een evaluatie van het per 1 januari 2013 in werking 
getreden Handhavingsdocument. 

De belangrijkste wijzigingen zijn: 
•  Invoering van een puntensysteem in de Handhaving per 1 januari 2014. Daarmee 

leidt een incidentele overtreding niet langer direct tot Handhaving, maar wordt bij 
herhaaldelijke overtredingen wel opgetreden. 

•  RIK-deelnemers die kwaliteitscontroles uitvoeren bij teeltbedrijven, krijgen door een 
op 1 januari 2014 ingaande wijziging van het structureel toezicht de mogelijkheid die 
kwaliteitscontroles onder het RIK-erkende kwaliteitscontrolesysteem te brengen. 
Hierdoor wordt dit teeltbedrijf niet meer bezocht in het kader van het structureel 
toezicht. 
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In 2013 zijn vier nieuwe deelnemers toegelaten tot het RIK. Bij drie deelnemers zijn 
de activiteiten beëindigd. Het RIK telt per 31 december 2013 in totaal 112 deelne-
mers.

KWALITEIT
Paprika
Een factor, die bepalend is voor de kwaliteit van een product, is het aantal afkeuringen 
in een bepaalde periode of zelfs een heel seizoen. Bij paprika’s zijn in 2013 meer af-
keuringen geweest dan bij tomaat maar dat wordt zo langzamerhand een product 
zonder grote problemen. We kijken terug op een kwalitatief goed paprikajaar, zeker in 
vergelijking met voorgaande jaren. Wel sluimerde gedurende lange tijd het gebrek 
binnenrot. Een inkijkje in de afkeuringen bij paprika’s leert ons het volgende: in totaal 
zijn er 178 partijen paprika’s afgekeurd waarvan 103 partijen Nederlandse en 75 par-
tijen buitenlandse. De afkeuringen van Nederlandse paprika’s betroffen 42 keer be-
derf bestaande uit steelrot, vruchtrot en binnenrot. Tot eind juli bleven de afkeuringen 
voor rot beperkt, daarna nam het aantal toe en dit bleef zo tot aan het eind van het 
seizoen. De eerste afkeuring voor binnenrot vond begin juli plaats. Voor “gewone” 
kwaliteitsgebreken werd in totaal 17 keer afgekeurd. Afgebroken staartjes en open 
scheurtjes door binnengroeiers in het begin van het seizoen zagen we sporadisch. 
Voor de overige kwaliteitsnormen als aanduidingen, maatsortering en inhoudsgewicht 
werd in totaal 43 keer afgekeurd.  

Tomaat
Bij tomaten lag het aantal afkeuringen beduidend lager dan bij paprika. In totaal werd 
er 66 keer afgekeurd waarbij het 38 keer Nederlandse tomaten betrof en 28 keer bui-
tenlandse. Voor rot werd er in negen gevallen afgekeurd en voor kwaliteit uitwendig 
vier keer. Verder werd er in 25 gevallen afgekeurd op de normaspecten aanduidingen 
en inhoudsgewicht. Over het jaar genomen vertoonde het product tomaat geen grote 
problemen.
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Sla
Sla wordt onderverdeeld in kropsla, ijsbergsla en diverse slasoorten als eikenbladsla, 
lollo bionda en lollo rossa. Hoewel deze producten in Nederland relatief klein zijn, 
waren er toch veel afkeuringen. Bij ijsbergsla werd er in totaal 10 keer afgekeurd, bij 
de overige soorten 15 keer. Meestal werd er afgekeurd voor smet of ontbrekende of 
onjuiste aanduidingen.

Appels
In de specifieke handelsnorm voor appels is sinds enkele jaren de bepaling opgeno-
men dat de naam van de variëteit alleen mag worden aangeduid met de officiële ras-
naam of het synoniem hiervan. Dit betekent tevens dat het aanduiden van merknaam 
weliswaar is toegestaan, maar alléén dan als dit in combinatie met de naam van de 
variëteit of een synoniem gebeurt. Dit gaf in de praktijk nogal eens problemen en ver-
schillende partijen, die niet met de juiste rasnaam waren aangeduid, moesten op-
nieuw aangeduid worden. De kwaliteit van de appels, die aangeboden werden na 
nieuwjaar, was goed. Ondanks het feit dat rassen, zoals Jonagold, Golden Delicious, 
Elstar, Civni en Pinova behoorlijk geel en dus aan de rijpe kant waren. De goede kwali-
teit bleef tot aan het einde van het seizoen 2012/2013 gehandhaafd. 
De kwaliteit van de Nederlandse appels van het seizoen 2013/2014 was prima, maar 
ook nu was er sprake van behoorlijk geel doorgeslagen partijen. 
De kwaliteit van importappels afkomstig van het zuidelijke halfrond was van een 
hoog niveau. Dat wil niet zeggen dat alle partijen bij binnenkomst in de EU zonder 
meer in orde waren. Soms moesten partijen gedeclasseerd of zelfs voor klasse II 
geweigerd worden. Het betrof meestal afkeuringen voor inwendig bruin en lenticel-
rot in onder andere Cripps Pink en scald en lenticelrot bij Granny Smith. Ook voor 
deze herkomsten gold dat de aanduidingen niet altijd voldeden en hiervoor afge-
keurd moest worden. 

Peren
De kwaliteit van de peren in het seizoen 2012/2013 was goed en het leek erop dat het 
seizoen zonder al te veel problemen zou kunnen worden afgesloten. Voor de Confe-
rence was dat ook het geval, maar helaas kwamen aan het einde van het seizoen van 
de Doyenné du Comice problemen voor vanwege vruchtvleesbruin. Het seizoen 
2013/2014 werden de peren in hoog tempo rijp, waardoor de vruchten soms langer 
aan de bomen bleven hangen dan voorzien was. Dit had tot resultaat dat verreweg het 
grootste gedeelte van de aangeboden peren aan de rijpe kant was. Dit had wederom 
tot gevolg dat de vruchten van zulke partijen inwendig overstuur raakten en buikziek 
werden. De peren van overzee waren uitstekend en gaven weinig problemen te zien. 
Ook in het verdere handelsverkeer bleven de diverse partijen dit hoge kwaliteitsni-
veau vasthouden. 

Zachtfruit
De kwaliteit van het Nederlandse zachtfruit, zoals bramen, blauwe bessen, frambozen 
en rode bessen, was ook dit jaar weer van een hoog niveau. In dit segment zijn echte 
experts aan het werk en dat zie je.
Het aanbod buitenlandse aardbeien (onder andere Spanje, Marokko en Egypte) was in 
de wintermaanden en het vroege voorjaar behoorlijk groot. De kwaliteit was prima. Af 
en toe werden partijen aangeboden waarvan de vruchten onvoldoende rijp waren of de 
vruchten behoorlijk veel plukschade in de vorm van drukplekken hadden. 
De kwaliteit van de Nederlandse aardbeien van de vollegrond en de bedekte teelt was 
uitstekend. Een korte periode kwamen kopscheurtjes voor. Het weer speelde een be-
langrijke rol voor de kwaliteit. Tijdens extreem warm of nat weer namen de kwaliteit 



22

en de houdbaarheid af. De vruchten waren tijdens het warme weer erg gevoelig voor 
drukplekken en deze kwamen in een dergelijke periode dan ook vaker voor. 

Citrus
De kwaliteit van het citrus was erg wisselend en hing sterk af van de herkomst van de 
partijen. Spaanse en Israëlische sinaasappels en mandarijnen hadden over het alge-
meen genomen minder schilbeschadigen dan citrus, dat afkomstig was uit bijvoor-
beeld Argentinië of Swaziland. De kwaliteit van het citrus van landen zoals Zuid-Afrika, 
Israël en in iets mindere mate Marokko, vormde het topsegment. Waarbij opgemerkt 
moet worden dat de kwaliteit van Zuid-Afrikaanse partijen soms ook heel ver uiteen 
liep. 

Druiven
De druiven gaven vaker problemen. In het begin van het jaar was dat vanwege de rijp-
heid en moesten partijen geweigerd worden, omdat deze niet aan de minimale brix-
waarde konden voldoen. Dit verbeterde gedurende het jaar. Aan het eind van het jaar 
moesten vanwege vuil regelmatig partijen druiven afgekeurd worden. Dit probleem 
was moeilijk te onderkennen en vooral op de momenten dat de druiven ten gevolge 
van condens vochtig waren. 

Perziken en nectarines
In de wintermaanden werden perziken en nectarines van het zuidelijke halfrond geïm-
porteerd. De kwaliteit van de vruchten was van een hoog niveau. Vaak hadden de 
vruchten weinig rode blos of kleur en oogden wat bleekjes. De kwaliteit van de Franse 
perziken en nectarines was uitstekend. “Ready to eat” en daardoor kort houdbaar, 
maar de handel heeft geleerd hierop te anticiperen, waardoor de vruchten snel wer-
den doorgezet naar de consument.

Uien
In het seizoen 2012/2013 stond de kwaliteit in het teken van wortelschimmel en be-
schadigingen waardoor rotte plekken voorkwamen in de buitenste vlezige ring. In het 
seizoen 2013/2014 was het koprot dat voor veel problemen zorgde. Vanuit de afzetke-
ten kwamen regelmatig klachten over de inwendige kwaliteit. Dit was vooral het geval 
bij de export van uien uit verre bestemmingen zoals Afrika of het Verre Oosten. De 
kleur van de uien was in alle twee de seizoenen vergelijkbaar goed. De uien waren wel 
ietwat verweerd, maar niet in die mate dat het negatief van invloed was op de kwali-
teit. 

Champignons
Veel handelaren in Nederland bieden naast Nederlandse champignons ook Poolse 
aan. De kwaliteit uit beide landen was vrijwel identiek en van eenzelfde hoog niveau. 
Toch bleken Nederlandse telers nog boven dit niveau uit te kunnen komen. Dergelijke 
partijen blonken uit doordat de champignons erg vast en stevig waren en hagelwit of 
mooi bruin waren, in het geval het kastanjechampignons betrof. Het blijft een nadeel 
voor de kwaliteit dat de lamellen van de bruine champignons vrij snel openen. 
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HOOFDSTUK 5 

Overtredingen
Waarschuwingen
In het eerste geval van een (lichte) overtreding van de kwaliteitsvoorschriften voor 
groenten en fruit wordt meestal volstaan met een schriftelijke waarschuwing naar de 
betreffende marktdeelnemer. In 2013 zijn zes waarschuwingsbrieven verzonden 
(2012: 8).

Aanhangig gemaakte en behandelde tuchtrechtzaken
Overtredingen van de kwaliteitsvoorschriften voor groenten en fruit kunnen door het 
KCB worden voorgelegd aan het onafhankelijke Tuchtgerecht. In het geval het Tucht-
gerecht de voorgelegde overtreding bewezen acht, kan de marktdeelnemer een maat-
regel opgelegd krijgen, bijvoorbeeld een geldboete. In het overzicht op pagina 26 zijn 
de aanhangig gemaakte en de afgehandelde tuchtrechtzaken weergegeven. 

Uit het overzicht blijkt, dat in 2013 door het KCB 22 zaken aanhangig zijn gemaakt bij 
het Tuchtgerecht (2012: 26). Evenals in 2012 het geval was, zijn in 2013 geen zaken 
door de NVWA overgenomen. Overname door de NVWA betekent dat de marktdeel-
nemer strafrechtelijk wordt vervolgd. Dat gebeurt als er sprake is van meerdere over-
tredingen binnen een korte periode of bij zeer ernstige overtredingen van de kwali-
teitsvoorschriften voor groenten en fruit.  

Niet-ontvankelijk/vrijspraak
In 2013 heeft het Tuchtgerecht alle aanhangig gemaakte zaken behandeld. Het is niet 
voorgekomen, dat het KCB niet-ontvankelijk werd verklaard, waardoor een zaak niet 
zou worden behandeld. In één zaak heeft het Tuchtgerecht in 2013 geoordeeld, dat de 
ten laste gelegde overtreding niet was bewezen en volgde vrijspraak voor de betrok-
ken marktdeelnemer. In alle overige in 2013 behandelde zaken waarin het Tuchtge-
recht uitspraak heeft gedaan, zijn de door het KCB ten laste gelegde overtredingen 
bewezen verklaard en zijn de betrokken marktdeelnemers veroordeeld tot het betalen 
van een geldboete.

Geldboetes
In 2013 heeft het Tuchtgerecht in 20 zaken een onvoorwaardelijke geldboete opge-
legd. De opgelegde onvoorwaardelijke geldboetes varieerden tussen de € 75,-- en 
€ 3.500,--. In geen enkele zaak werd de maximale boete van € 4.500 (onvoorwaarde-
lijk) opgelegd. Als richtlijn voor de hoogte van de opgelegde geldboete hanteert het 
Tuchtgerecht meestal het (potentieel) behaalde economische voordeel. Daarnaast 
spelen de grootte van de partij groenten en fruit en de ervaringen met de betreffende 
marktdeelnemer een rol. 

Berisping
Van de mogelijkheid om een marktdeelnemer een berisping op te leggen, heeft het 
Tuchtgerecht in 2013 geen gebruik gemaakt. 

Voorwaardelijke geldboetes
In 12 zaken heeft het Tuchtgerecht naast een onvoorwaardelijke geldboete een voor-
waardelijke geldboete opgelegd (2012: 14 zaken). Dit ter voorkoming van herhaling. 
Indien binnen de proefperiode van meestal een jaar weer een overtreding wordt ge-
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constateerd, kan door het Tuchtgerecht worden besloten de voorwaardelijke boete 
om te zetten in een onvoorwaardelijke geldboete. Evenals in 2011 en in 2012 deed 
deze situatie zich in 2013 voor. Het Tuchtgerecht legde een marktdeelnemer in twee 
met elkaar samenhangende zaken geldboetes op en beval tevens, dat een deel (€ 
3.000,--) van eerder in 2012 opgelegde voorwaardelijke geldboetes alsnog moest wor-
den betaald.

College van Beroep voor het bedrijfsleven
Tegen één in 2013 opgelegde geldboete is door de betrokken marktdeelnemer beroep 
ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB). In het verslagjaar 
heeft het CBB nog geen uitspraak gedaan in deze beroepszaak. Een beroep tegen een 
uitspraak van het Tuchtgerecht, dat in 2011 door een marktdeelnemer bij het CBB was 
ingesteld, is in 2013 door de marktdeelnemer ingetrokken. 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Aantal nieuwe 
aanhangig gemaakte zaken 22 26 30 17 21 5
-waarvan overgenomen 
door de NVWA (voorheen AID) - - - - - -
-waarvan geseponeerd                - - - - - -
 
Aantal behandelde zaken 21 32 24 17 19 4
waarvan aanhangig gemaakt 
in het jaar ervoor 3 8 3 1 - -
-waarvan afgehandeld via zitting 14 23 16 13 13 1
-waarvan afgehandeld via 
beschikking van de 
voorzitter 7 9 8 4 6 3 

Aantal nog af te
handelen zaken 4 2 9 3 3 1

TUCHTGERECHT KCB

mr. G.J. Schuurman Voorzitter

mr. J.W.C. Mijs Vice-voorzitter

Mw. mr. M.A.V. Hoogerduyn Secretaris

P. Bol Lid 

K. de Kievit Lid

N. van Dijk Lid; overleden op 14 september 2013

L. Zwinkels Lid; opvolger van de heer N. van Dijk

S. Tol Lid
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BIJLAGE 1:

Samenstelling bestuur KCB 
en commissies
Samenstelling bestuur KCB en commissies op 31 december 2013

Bestuur

ir. K.J. van Ast Voorzitter
ir. M. de Graaf Secretaris
J.M.A. Aerts LTO-Nederland
ir. M.J.B. Jansen CBL
drs. A.J.M. Klaassen DPA
ir. G. Mulder Frugi Venta
P. van Osch DPA
drs. R. Roodenburg VGB
M. de Vries Frugi Venta; opvolger van H. van Rossum
vacature VGB

Plaatsvervangers

ir. A. van der Linden DPA
ir. J.P.A. Roefs MBA LTO-Nederland
mw. drs. H.J. Crielaard CBL
ir. P. van der Zweep VGB
vacature Frugi Venta

Bestuurscommissie Bloemen en Planten

ir. P. van der Zweep Voorzitter
ir. M. de Graaf Secretaris
C. Bakker
G. van Dijk
P. Hoogenboom
G. Lodder
J. Stelder Opvolger van D. van der Meer
mw. M. van de Put
drs. R. Roodenburg

Commissie Toezicht Kwaliteitsvoorschriften Groenten en Fruit

ing. K. van Leeuwen Voorzitter
ing. R.C. Soeterbroek Secretaris
L.A.C. van der Maden
P. Bol Opvolger van T. Tijssen
P.I. Verbaas
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BIJLAGE 2:

Financiën 
Balans per 31 december 2013

Activa 2013 2012

Vaste activa 2.173.362 2.202.177

Vorderingen en overlopende activa 2.137.878 2.118.568

Liquide middelen 6.522.524 5.787.360

Totaal activa 10.833.764 10.108.105

Passiva

Eigen vermogen 6.874.170 6.936.487

Voorzieningen 286.000 256.000

Schulden op korte termijn 3.673.594 2.915.618

Totaal passiva 10.833.764 10.108.105

Exploitatierekening 2013 2013 2012

Baten 12.147.812 11.991.163

Lasten 12.210.129 12.506.690

Resultaat (62.317) (515.527)
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BIJLAG
E 3:

Statistieken export 
N

ederlandse groenten 
en fruit

Export N
ederlandse groenten en fruit (x1000 kg)
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Export N

ederlandse groenten en fruit  (x 1000 kg.)  
 

 
 

 
 

 
 

 Land 
Jaar 

U
ien  

Trostom
aten 

Kom
kom

m
ers 

Tom
aten 

Paprika 
A

ppelen 
W

ortelen 
Peren 

Cham
pignons

Duitsland 
2013 

32.863 
288.353 

197.455 
49.302 

93.065 
30.168 

21.072 
16.747 

16.964
 

2012 
27.263 

267.816 
193.596 

46.493 
104.712 

34.373 
20.309 

16.935 
20.651

 
2011 

39.762 
255.451 

179.048 
53.415 

115.305 
36.281 

24.651 
17.807 

19.345
Engeland 

2013 
117.723 

45.641 
55.546 

62.074 
62.492 

6.815 
2.098 

24.787 
17.393

 
2012 

113.691 
44.043 

47.311 
64.779 

55.741 
7.420 

1.191 
30.557 

24.487
 

2011 
108.359 

49.974 
50.658 

66.384 
57.256 

7.154 
432 

34.998 
28.418

Belgie/Luxem
burg 

2013 
42.052 

8.276 
4.959 

3.310 
3.657 

1.317 
3.317 

1.316 
2.608

 
2012 

46.650 
8.571 

5.573 
4.836 

5.223 
449 

3.076 
1.554 

2.600
 

2011 
43.103 

6.945 
2.107 

1.904 
2.380 

700 
4.025 

2.572 
2.177

G.O
.S. 

2013 
34.086 

18.818 
959 

13.044 
4.890 

4.818 
13.235 

33.799 
52

 
2012 

22.868 
11.647 

810 
8.352 

4.084 
7.853 

8.225 
53.191 

3
 

2011 
86.057 

8.746 
289 

6.592 
5.164 

11.412 
7.172 

50.006 
57

Frankrijk 
2013 

30.730 
23.593 

12.256 
9.517 

5.597 
14.748 

881 
10.164 

15.252
 

2012 
21.252 

15.573 
13.127 

10.643 
6.766 

9.997 
916 

11.550 
14.763

 
2011 

19.334 
20.517 

13.145 
10.988 

9.074 
6.138 

1.576 
12.964 

14.588
Zw

eden 
2013 

7.545 
30.333 

8.627 
15.123 

16.531 
1.978 

161 
6.638 

286
 

2012 
16.428 

27.786 
8.479 

15.350 
18.081 

4.555 
813 

12.875 
154

 
2011 

12.888 
29.976 

7.773 
16.059 

17.184 
4.697 

619 
17.556 

95
Polen 

2013 
9.658 

22.584 
2.893 

4.786 
9.803 

876 
3.181 

2.784 
79

 
2012 

15.887 
14.812 

3.498 
4.199 

10.990 
2.016 

2.562 
7.010 

607
 

2011 
30.997 

19.239 
7.138 

7.329 
12.792 

3.775 
3.322 

6.594 
247

Tsjechië 
2013 

6.285 
18.610 

3.601 
2.419 

7.250 
1.099 

5.789 
598 

3
 

2012 
5.827 

16.479 
7.728 

2.371 
8.603 

2.905 
5.955 

977 
4

 
2011 

10.581 
23.515 

4.578 
4.434 

10.812 
1.248 

4.148 
1.842 

4
Italië 

2013 
10.403 

43.120 
462 

2.794 
3.859 

66 
1.582 

952 
23

 
2012 

4.782 
45.940 

394 
3.208 

4.898 
47 

603 
1.569 

20
 

2011 
6.382 

39.388 
233 

2.943 
9.027 

88 
760 

2.249 
0

O
verige landen 

2013 
672.830 

75.021 
18.138 

36.791 
61.524 

13.725 
20.324 

42.140 
6.098

 
2012 

661.833 
69.557 

21.147 
38.928 

75.012 
17.408 

16.989 
53.174 

4.878
 

2011 
514.445 

73.093 
19.569 

40.589 
78.661 

17.175 
11.216 

56.599 
4.581

Totaal alle landen 
2013 

964.175 
574.349 

304.896 
199.160 

268.668 
75.610 

71.640 
139.925 

58.758
 

2012 
936.481 

522.224 
301.663 

199.159 
294.110 

87.023 
60.639 

189.392 
68.167

 
2011 

871.908 
526.844 

284.538 
210.637 

317.655 
88.668 

57.921 
203.187 

69.512
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IV

COLOFON
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2544 EZ DEN HAAG
Telefoon: 070 - 308 80 00
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