
Systematiek jaarlijkse herziening inspectiepercentages import G&F  
(geldig per 1 juni 2015, wijzigingen ten opzichte van 2012 zijn in geel gemarkeerd)  

Op basis van de inspectieresultaten in het voorgaande jaar wordt het inspectiepercentage voor een 

bepaalde combinatie van product en land van herkomst aangepast. Indien het risico als laag of juist 

hoog wordt beoordeeld, wordt het inspectiepercentage verlaagd respectievelijk verhoogd. Hierbij 

gelden de volgende uitgangspunten: 

o Er worden vaste tredes voor inspectiepercentages gehanteerd: 5%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 

60%, 70%,  80%, 90%, 100%. 

 

o Er wordt onderscheid gemaakt tussen producten vallend onder de Specifieke Handelsnorm (SHN) 

en producten vallend onder de Algemene Handelsnorm (AHN). 

- SHN producten hebben een uitgangswaarde van 100% inspectie. 

- AHN producten hebben een uitgangswaarde van 10% inspectie. 

 

o Afkeuringspercentage: 

- 5% of meer betekent een stijging met 2 tredes van het inspectiepercentage, met een 

absoluut maximum van 100%; 

- Meer dan 3%, maar minder dan 5% betekent een stijging met 1 trede van het 

inspectiepercentage; 

- Meer dan 1%, tot en met 3% betekent dat het inspectiepercentage gelijk blijft; 

- Meer dan 0%, tot en met 1% betekent een daling met 1 trede van het 

inspectiepercentage, behalve wanneer het geldend inspectiepercentage 5% of 10% is, 

dan blijft het inspectiepercentage gelijk
1
; 

- Geen afkeuringen betekent een daling met 2 tredes van het inspectiepercentage, met 

een absoluut minimum van 5%. 

 

o Het aantal uitgevoerde inspecties wordt meegenomen in de herziening.  

Voor SHN is het minimale aantal inspecties dat nodig is om te besluiten tot een verlaging van het 

inspectiepercentage, vastgesteld op 20. Indien dit aantal niet wordt gehaald, wordt een stijging 

van 1 trede van het inspectiepercentage doorgevoerd, ongeacht het afkeuringspercentage
2
.  

 

 

 

 

1
 Bij een geldend inspectiepercentage van 10% en een afkeuringspercentage tussen 0 en 1% daalt het inspectiepercentage 

niet verder. Reden hiervoor is dat bij 0 tot 1% afkeuring toch sprake is van kans op problemen en dan is het belangrijk om 

voldoende inspecties uit te voeren om eventuele problemen op tijd te kunnen signaleren. Door het inspectiepercentage op 

10% te consolideren, wordt dit afgedekt. Wanneer kwaliteitsproblemen worden gesignaleerd, kunnen extra controles 

worden uitgevoerd. 

2 Ook indien er helemaal geen afkeuringen zijn stijgt het inspectiepercentage bij te weinig  inspecties. Reden hiervoor is dat 

alle SHN producten in principe een uitgangswaarde van 100% inspectie hebben. De dynamiek voor de SHN producten is 

gericht op het verlagen van inspectiepercentages in geval er nooit afkeuringen zijn terwijl alles geïnspecteerd wordt. Vanuit 

dat perspectief stijgt het inspectiepercentage als er uiteindelijk onvoldoende inspecties gedaan worden om eventuele 

problemen op tijd te kunnen signaleren. 



De genoemde uitgangspunten leiden tot een systematiek zoals volledig uitgewerkt in onderstaande 

tabellen. 

Specifieke handelsnorm producten 

Tabel A: Uitgangspunten voor jaarlijkse herziening van dynamische inspectiepercentages voor import producten vallend onder de 

Specifieke Handelsnorm vanaf 2015. 

Geldend  inspectie% % afkeuringen per maand Minimaal # inspecties
 

Nieuw  inspectie% 

20% of hoger nvt <20 Geldend % + 1 trede 

20% of hoger ≥5% nvt Geldend % + 2 tredes 

20% of hoger 3% < x < 5% nvt Geldend % + 1 trede 

20% of hoger 1% < x ≤ 3%  nvt Geldend % 

20% of hoger 0% < x ≤ 1% 20 Geldend % - 1 trede 

20% of hoger 0% 20 Geldend % - 2 tredes 

10% nvt <20 Geldend % + 1 trede 

10% ≥5% nvt Geldend % + 2 tredes 

10% 3% < x < 5% nvt Geldend % + 1 trede 

10% 1% < x ≤ 3%  nvt 10% 

10% 0% < x ≤ 1% 20 10% 

10% 0% 20 Geldend % - 1 trede 

5% nvt <20 Geldend + 1 trede 

5% ≥5% nvt
 

Geldend % + 2 tredes 

5% 3% < x < 5% nvt Geldend % + 1 trede 

5% 1% < x ≤ 3%  nvt 5% 

5% 0% < x ≤ 1% 20 5% 

 

Algemene handelsnorm producten 

Tabel B: Uitgangspunten voor jaarlijkse herziening van dynamische inspectiepercentages voor import producten vallend onder de 

Algemene Handelsnorm vanaf 2015. 

Geldend  inspectie% % afkeuringen per maand Minimaal # inspecties
 

Nieuw  inspectie% 

20% of hoger ≥5% nvt Geldend % + 2 tredes 

20% of hoger 3% < x < 5% nvt Geldend % + 1 trede 

20% of hoger 1% < x ≤ 3%  nvt Geldend % 

20% of hoger 0% < x ≤ 1% >5 Geldend % - 1 trede 

20% of hoger 0% ≥5 Geldend % - 2 tredes 

10% ≥5% nvt Geldend % + 2 tredes 

10% 3% < x < 5% nvt Geldend % + 1 trede 

10% 1% < x ≤ 3%  >10 10% 

10% 0% < x ≤ 1% >10 10% 

10% 0% >10 Geldend % - 1 trede 

5% nvt <10 Geldend + 1 trede 

5% ≥5% nvt
 

Geldend % + 2 tredes 

5% 3% < x < 5% nvt Geldend % + 1 trede 

5% 1% < x ≤ 3%  >10 5% 

5% 0% < x ≤ 1% >10 5% 

 

 


