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Voorwoord
Terugkijkend naar het KCB in 2016, is een duidelijke toename van de inspectie-activiteiten te zien in vergelijking met 
het voorafgaande jaar. De toename deed zich vooral voor bij de import van groenten en fruit en sierteeltproducten, 
zoals snijbloemen. Ook de werkzaamheden voor de projecten waarvoor het KCB door de NVWA wordt ingeschakeld 
werden belangrijker. Denk hierbij aan inspecties voor de specifieke export programma’s naar landen buiten de EU.  

Voor de kwaliteitscontrole van groenten en fruit zijn in het afgelopen jaar enkele aanpassingen voorbereid in de 
controlesystematiek, die in 2017 zijn ingegaan. Door scherp te blijven op de ontwikkelingen bij de bedrijven en in de 
sector, houden we ons systeem van risicogebaseerd controleren efficiënt en effectief én controleren we daar waar 
nodig. 

De uitvoering van de toegenomen inspectie-activiteiten vraagt ook weer om een vergroting van het aantal inspec-
teurs. Momenteel wordt een groep van vijf nieuwe inspecteurs opgeleid en daar komen er in de eerste helft van 
2017 nog eens zes bij. Deze relatief grote uitbreiding hangt niet alleen samen met de uitbreiding van het werk, ook 
bijvoorbeeld met de pensionering van enige medewerkers.

We zien de toename van inspecties ook terug in de baten. In 2015 waren deze 14,8 miljoen, in 2016 bedragen de to-
tale baten circa 15,7 miljoen. 

Volgend jaar verwachten we op fytosanitair gebied een aantal belangrijke ontwikkelingen. Zo wordt in 2017 gestart 
met de implementatie van de nieuwe EU-Plantgezondheidsverordening en EU-controleverordening. Daarnaast 
spe-len er een aantal complexe dossiers, zoals mogelijk extra fytosanitaire eisen van de EU voor de import van citrus 
uit Zuid-Afrika.

In de afgelopen jaren is het KCB steeds vaker ingeschakeld bij beleidsvoorbereiding, de communicatie met buiten-
landse inspectie-instellingen, het ontwikkelen van specifieke export programma’s en het leveren van expertise bij 
onderzoek. Het KCB blijft een belangrijke schakel als het gaat om het borgen van kwaliteit en het geven van fyt0- 
sanitaire garanties. Ik zie dat het KCB bijdraagt aan het vertrouwen van landen in het Nederlandse controle- en ga-
rantiestelsel. Voor 2017 is het de verwachting dat deze trend – het leveren van diensten die nauw verband houden 
met inspecties – zich verder zal voortzetten. Ik juich deze ontwikkeling toe. De kennis en kunde van het KCB worden 
op deze manier maximaal gebruikt. 

Samenvattend kan worden gesteld dat het KCB in volume groeit en tegelijkertijd zichzelf verbreedt op de verschil-
lende werkterreinen. Ik kwalificeer dit als een positieve ontwikkeling die veel vertrouwen geeft voor de toekomst.

ir. M. de Graaf 
algemeen directeur
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1.1 Bestuurlijke Zaken 
Overleg KCB – Ministerie van Economische Zaken 
Twee keer per jaar vindt het bestuurlijk aansturingsoverleg plaats tussen het mini-
sterie van EZ en het KCB. In dat overleg is positief geoordeeld over de wijze waarop 
het KCB de werkzaamheden uitvoert. 

Tarieven KCB 2017 
Vanwege prijs- en loonstijgingen heeft het bestuur in de tweede helft van 2016 beslo- 
ten om de tarieven voor 2017 met 2% te verhogen. Het ministerie van EZ heeft inge-
stemd met deze verhoging. 

Discussie ‘herpositionering zbo’s’ 
Het plan van de overheid om plantaardige keuringsdiensten samen te voegen in één 
publiek zelfstandig bestuursorgaan (zbo), was de afgelopen jaren regelmatig onderwerp 
van gesprek binnen het bestuur. Het kabinet had zich voorgenomen om zbo’s tegen het 
licht te houden en mogelijk te herpositioneren. Dit plan werd ook betrokken bij de verbe- 
termaatregelen van het NVWA. Een meerderheid van de Tweede Kamer was het echter 
niet eens met het voornemen om de keuringsdiensten samen te voegen. In 2016 is door de 
overheid geen vervolg meer gegeven aan het plan. 

Bestuurscommissie Bloemen en Planten 
De Bestuurscommissie Bloemen en Plan-
ten fungeert als klankbord voor zaken die 
ook de sector Snijbloemen en Potplanten 
raken. Deze commissie draagt bij aan het 
vergroten van draagvlak voor en de trans-
parantie over de taken van het KCB. In 2016 
vergaderde de commissie één keer, waarbij 
vooral werd gesproken over de tarieven en het 
servicelevel van het KCB.

Commissie Toezicht Kwaliteitsvoorschriften Groenten en Fruit 
De Commissie Toezicht Kwaliteitsvoorschriften Groenten en Fruit heeft de taak te adviseren bij de 
uitvoering van het Reglement Interne Kwaliteitscontrole (RIK). Ook adviseert de commissie over 
schriftelijke bezwaren van marktdeelnemers tegen hun indeling in het structureel toezicht, of de 
daarbij behorende facturen. De commissie heeft in 2016 elf adviezen uitgebracht over de afhandeling 
van geconstateerde ernstige overtredingen van het RIK-reglement. De commissie adviseerde in 2016 
tevens over vier bezwaren tegen een besluit over de indeling in het structureel toezicht. In alle gevallen 
volgde het KCB de adviezen van de commissie op. 

1.2 Medewerkers en organisatie
Organisatiestructuur 
De organisatiestructuur van het KCB is niet veranderd ten opzichte van 2015. Het organogram per 31 de-
cember 2016 ziet er als volgt uit: 
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Capaciteit 
Op 31 december 2016 had het KCB 127 personen in dienst, dat komt overeen met 119,45 fte. Vier medewerkers  
gingen in 2016 met pensioen en er werden vijf nieuwe inspecteurs ingehuurd. Eind 2016 waren er in totaal 28 
medewerkers (21,9 fte) ingehuurd. Een deel van de benodigde capaciteit vult het KCB in met behoud van flexibi-
liteit. Om in die behoefte te voorzien is enkele jaren geleden een langdurig samenwerkingsverband gestart met 
AB (Agrarische Bedrijfsverzorging). In nauw overleg met het KCB draagt AB een aantal kandidaten voor, die bij 
gebleken geschiktheid worden ingehuurd. Voordat medewerkers worden ingezet, krijgen zij een gedegen opleiding 
die gelijk staat aan de opleiding tot inspecteur. De medewerkers die via AB worden ingehuurd, hebben meestal een 
agrarische achtergrond of hebben gewerkt bij bedrijven in de tuinbouw.  
 
Drie keer per jaar vindt er een capaciteitsoverleg plaats tussen de rayonmanagers, de coördinator planning, de 
afdeling Kwalificatie en Kennisbeheer en de directie. De bedoeling van dit overleg is om op tijd te anticiperen op 
uitbreiding van capaciteit. Een opleiding duurt drie maanden en daarna moet een nieuwe medewerker nog bege-
leid worden. Capaciteit wordt uitgebreid op basis van managementinformatie. 

Opleiding en training 
In 2016 namen achttien medewerkers deel aan de BHV-herhalingstraining. Eén medewerker heeft de 
basisopleiding tot BHV-er gevolgd. Twee medewerkers doen een Hbo-opleiding, één op het gebied van 
Personeelsmanagement en de ander een opleiding Infor-
matica. Andere medewerkers volgden trainingen en cursus-
sen, zoals zakelijk Nederlands en Engels. Nieuwe inspec-
teurs worden na een introductiedag gekoppeld aan het 
rayon waar ze gaan werken. Zij volgen een intern traject 
van technisch inhoudelijke training en scholing. Hierdoor 
beschikken de inspecteurs over gedegen kennis van 
wetgeving, kwaliteit en fytosanitaire (ziekte)beelden. 
Na een opleiding van ca. drie maanden gaan de inspec-
teurs de praktijk in en voeren zij – onder begeleiding 
– inspecties uit. Op het moment dat een inspecteur 
voldoende kennis en ervaring heeft opgedaan, wordt 
een startkwalificatie uitgevoerd. Met die kwalificatie 
kan de inspecteur zelfstandig werkzaamheden uitvoeren. Voordat inspecteurs aan de slag 
mogen als inspecteur moeten zij voor een goede kennis van de organismen ook een diag-
nostiekopleiding hebben gevolgd bij de NVWA. Ook worden nieuwe inspecteurs getraind in 
de vaardigheden die nodig zijn om op professionele wijze met de verschillende doelgroep-
en om te gaan. Zo volgden zij de training ‘communicatie en sociale vaardigheden van de 
toezichthouder’.

Elektronische Leer Omgeving 
In 2015 heeft het KCB de Elektronische Leer Omgeving geïntroduceerd in de organisa-
tie. Het systeem heeft als voordeel dat ‘de leerling’ op elk 
gewenst moment en plaats de toetsen en leermodules 
kan oproepen. In 2016 is de ELO verder uitgerold en zijn 
er voor alle werkvelden in de buitendienst toetsen uit-
gezet. Een aantal leermodules zijn in voorbereiding. Het 
systeem geeft bruikbare input voor het management, 
omdat goed is na te gaan op welke gebieden er gebrek 
is aan kennis en/of vaardigheden. 
 
Ziekteverzuim 
In 2016 steeg het ziekteverzuim naar 5,8%. Dit had 
voornamelijk te maken met enkele langdurig zieke 

Ingehuurde medewerkers  fte)Medewerkers in dienst (fte)Jaar
221192016
231182015
261112014
221152013
171142012
81172011

VerzuimJaar
5,8%2016
3,7%2015
3,8%2014
4,2%2013
4,1%2012
4,0%2011
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medewerkers. Er wordt regelmatig gekeken naar mogelijkheden om het ziek-
teverzuim terug te brengen. Zo is er bijvoorbeeld een Systeem Ergonomisch 
Ontwerp (SEO) en Arbo opdracht uitgevoerd door vier studenten. Met als doel de 
werksituatie te optimaliseren. Het onderzoek duurde twee maanden en had be-
trekking op de werkplekken van de inspecteurs in de groente-, fruit- en sierteelt. 

Ondernemingsraad  
Het KCB heeft tot nu toe geen eigen CAO maar werkt volgens afspraken die vast-
gelegd zijn in het Personeels- en Arbeidsvoorwaarden boek. Deze afspraken zijn ge-
maakt op basis van de CAO PBO die het KCB lange tijd heeft gevolgd. De afspraken 
liepen tot en met 31 december 2016. OR en Directie hebben begin 2016 de intentie 
uitgesproken om vanaf 1 januari 2017 de afspraken over arbeidsvoorwaarden vast te 
leggen in een eigen CAO. Belangrijke argumenten om voor deze aanpak te kiezen zijn 
meer transparantie in het proces van totstandkoming van de arbeidsvoorwaarden, aan-
haken bij landelijke trends van arbeidsvoorwaarden en positieve ervaringen van een col-
lega inspectie-instelling.

In het traject naar een nieuwe CAO laat de OR zich bijstaan door CNV vakmensen. Dit tra-
ject startte in juli 2016. CNV vakmensen heeft samen met de OR een aantal bijeenkomsten 
georganiseerd om het personeel te raadplegen. Tijdens de bijeenkomsten zijn voorstellen/ 
wensen aangedragen voor de nieuwe CAO. De onderhandelingen zullen in 2017 worden voort-
gezet.

1.3 Operationeel 

ICT 
De afdeling ICT blijft zich steeds ontwikkelen, zodat medewerkers zo effectief en efficiënt mogelijk kun-
nen werken. Hieronder staan de meest opvallende ontwikkelingen in 2016 omschreven. 

In februari heeft een onafhankelijk bureau een beveiligingscheck uitgevoerd bij het KCB. Wederom werd 
hierbij de beveiliging van de infrastructuur getest. De uitkomsten worden door de afdeling ICT geanaly-
seerd, zodat – waar nodig – de beveiliging wordt aangescherpt.

In juni is het nieuwe statistiekprogramma opgeleverd. De historische gegevens zijn overgezet naar een nieuw 
systeem. De ontvangers van de statistiekgegevens krijgen nu geen papieren uitdraaien meer, want met het 
nieuwe systeem wordt dit digitaal verstuurd. In september is ook de overstap gemaakt naar een nieuw finan-
cieel systeem. Het contract voor gebruik van de oude systemen is opgezegd en hiermee is een aanzienlijke 
kostenbesparing gerealiseerd.

In november zijn de backoffice systemen van het KCB geüpgraded naar de nieuwste versie van Microsoft en van 
CITRIX. De nieuwste versies bieden mogelijkheden zoals het automatisch archiveren van e-mails en het beheren 
van software licenties. Daarnaast is de weergave van mediabestanden sterk verbeterd. Dit laatste was zeer ge-
wenst omdat de Elektronische Leer Omgeving van het KCB veel gebruik maakt van foto- en filmmateriaal.

In november is ook gestart met de selectie van een nieuwe tablet voor de inspectiewerkzaamheden. De redenen 
hiervoor zijn onder andere een snellere verbinding met internet (4G in plaats van 3G) en een batterij die langer mee-
gaat. 

Een werkgroep heeft eind 2016 een start gemaakt met een onderzoek naar de mogelijkheid om de hoeveelheid 
papieren documenten te reduceren. Om dit te realiseren moet nieuwe software worden ontwikkeld. Hiervoor is een 
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kosteninschatting gemaakt en de afdeling ICT zal in een businesscase beoordelen of de investering gerechtvaardigd 
is. Hierover zal de directie in 2017 een besluit nemen.

TNT-innight 
De afgelopen jaren werden monsters gedistribueerd met TNT-innight. Vanaf 2016 is het KCB overgestapt op ‘Nox 
NightTimeExpress’. Deze dienst biedt – zoals de naam al doet vermoeden – meer efficiency door distributie in de 
nacht. Het is uiteraard gecertificeerd op het gebied van kwaliteit, milieu, personeelsbeleid en veiligheid. De dienst- 
verlening richt zich op het tijdig aanleveren van monsters die tijdens een inspectie zijn genomen. De ervaring is po-  
sitief. Er zijn twee incidentele storingen geweest waardoor de monsters niet zijn opgehaald. Dit is gecorrigeerd en 
de monsters zijn alsnog per koerier gehaald en gebracht. De voorwaarden en afspraken zijn hetzelfde gebleven.

Ketenregister CLIENT Export 
In 2016 is het ketenregister CLIENT Export (voorraadregister) in gebruik genomen voor zendingen uien naar In-
donesië. Met behulp van het ketenregister wordt geborgd dat alleen uien van bemonsterde en goedgekeurde 
percelen in aanmerking komen voor export naar Indonesië. 

Per perceel is de beschikbare voorraad uien geregistreerd in het ketenregister. Bij export wordt vervolgens de 
geëxporteerde hoeveelheid uien van een bepaald perceel afgestaffeld uit het ketenregister, totdat de totale 
voorraad is opgebruikt. Bij de exportinspectie wordt vervolgens gecontroleerd of de uien daadwerkelijk van 
het opgegeven perceel afkomstig zijn. In 2017 zal het ketenregister ook bij andere productstromen ingezet 
worden.

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

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

De RvA voerde in 2016 een herbeoordeling uit die was gericht op de kwaliteit van fytosanitaire 
import- en exportinspecties. Ten behoeve van deze herbeoordeling zijn audits uitgevoerd op het 
hoofdkantoor en zijn de werkzaamheden in de buitendienst gevolgd. Twee van de vier rayons van 
het KCB zijn door de RvA bezocht. Na afloop van de controle is één afwijking vastgesteld, van de 
minder ernstige categorie. Het auditteam van de RvA was tevreden over het kwaliteitsmanage-
mentsysteem van het KCB; het is operationeel en wordt gedragen door het personeel. De RvA gaf 
verder aan dat de geaccrediteerde verrichtingen naar behoren worden uitgevoerd door bekwaam 
personeel met gebruikmaking van geschikte middelen en faciliteiten.

Binnen de daarvoor gestelde termijn is een corrigerende maatregel ingediend, waarna deze 
door de RvA is beoordeeld en goed bevonden. De afwijking is hiermee opgeheven en de ac-
creditatie is vervolgens door de RvA voor een jaar verlengd. 

Tijdens de RvA-beoordelingen zijn er de laatste jaren weinig afwijkingen vastgesteld. Om 
deze reden heeft het onderzoeksteam van de RvA het KCB begin 2016 voorgedragen voor 
een ‘verlicht regime’. De directie van de RvA heeft hierin een positief besluit genomen en 
het verlicht regime bevestigd. Dit betekent dat de RvA de komende jaren om de zeventien 
maanden een controle bij het KCB zal uitvoeren in plaats van om de twaalf maanden.

Het ministerie van EZ heeft het uitvoeringstoezicht op fytosanitaire werkzaamheden 
opgedragen aan de NVWA. De NVWA heeft gedurende 2016 op regelmatige basis een 
groot aantal inspecties bijgewoond, verdeeld over de vier rayons van het KCB. De uit- 
voering van de inspecties werd hierbij getoetst aan de Meerjarige Overeenkomst (MJO) 
Plantkeur en de bijbehorende protocollen tussen het ministerie van EZ en het KCB, de 
geldende wet- en regelgeving én de kwaliteitsdocumentatie van het KCB. De gecon-
stateerde feiten en aandachtspunten zijn tot nu toe naar tevredenheid en binnen de 
gestelde termijnen afgehandeld.
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1.5 Nationale samenwerking
Keuringsdiensten 
In 2016 heeft het KCB geregeld contact gehad met andere keuringsdiensten om 
bijvoorbeeld de uitvoering van bepaalde type inspecties op elkaar af te stemmen. 
Er wordt voor opleiding en kennisonderhoud gebruik gemaakt van de expertise van 
onder andere de NAK en de BKD. Ook de instructievoorziening loopt via de collega 
keuringsdiensten. Het KCB heeft jaarlijks overleg met Naktuinbouw waarbij de over-
lappingen in het werk worden besproken.

Landelijke Hardfruitdag 2016 
In oktober 2016 organiseerde het KCB de Landelijke Hardfruitdag bij Fruitmasters in 
Geldermalsen. Deze bijeenkomst werd ook dit jaar weer goed bezocht door keurmees- 
ters van veilingen, handelsbedrijven en sorteer- en pakstations. De meest actuele zaken 
passeerden de revue. Zoals problemen die ontstaan door het extreem hete weertype 
dat voorafging aan de pluk van het hardfruit. Aan de hand van tentoongestelde monsters 
werden de keurlijnen weergegeven. Een nieuw onderdeel van de dag was dat de aanwezi-
gen gevraagd werd om aan de hand van een reeks vruchten de grenzen van klasse I, klasse 
II en niet meer indeelbare vruchten aan te geven. Dit leverde interessante discussies op. 
Ook dit jaar was de Hardfruitdag een nuttige bijeenkomst.

VGB 
Ook in 2016 is er geregeld contact geweest met de VGB rondom een aantal fytosanitaire issues. Er is 
onder andere een aantal keren gesproken over het wel of niet voortzetten van de Pre-shipment inspec-
ties (PSI) door de Japanse inspecteurs.

GroentenFruit Huis 
Over kwaliteit en fytosanitaire aangelegenheden heeft het KCB regelmatig contact met de medewerk-
ers van GroentenFruit Huis. Met name rondom de fytosanitaire exportprojecten voor groenten en fruit is 
er samen met de NVWA ook dit jaar veel overleg gevoerd. Ook de voorbereiding van de China audit voor 
de export van Nederlandse paprika én de daaropvolgende export pilot in de zomer, waren onderwerp van 
gesprek. Voor de tracering van uien bestemd voor Indonesië zijn in samenspraak met de NVWA en op kosten 
van het GroentenFruit Huis extra controles uitgevoerd bij teelt en opslag. Ook dit jaar vroeg het exportpro-
gramma voor export van vruchtgroenten naar Japan veel aandacht vanwege opnieuw verschillende Medfly 
vondsten. 

Met betrekking tot kwaliteitszaken zijn er afspraken gemaakt over de vervuiling van Braziliaanse vijgen. Met 
het uiencomité werd een traject uitgezet, voor het aanduiden van het land van oorsprong op voorraadkisten. 
Diverse UNECE-handelsnormen werden voor revisie aangeboden, zoals tomaten, paprika, prei en appels. Ook 
hierover werd regelmatig overlegd. 

NVWA 
Vrijwel dagelijks is er contact tussen de medewerkers van de afdelingen Product- en Controlezaken / Kwalificatie 
en Kennisbeheer en de NVWA. Naast dit contact vindt er zes keer per jaar een vergadering plaats van de Werkgroep 
Handel. In deze vergadering wordt een groot scala aan zaken besproken die spelen rondom de aansturing en uit- 
voering van de fytosanitaire inspecties. De NVWA organiseert vier keer per jaar de Klankbordgroepvergadering met 
de sector. Ook het KCB is aanwezig bij deze vergaderingen waar het fytosanitaire beleid en de actualiteit worden 
toegelicht en waarin de sector ook zijn inbreng heeft. In het voorjaar heeft het KCB een lunchlezing verzorgd voor 
het personeel van de NVWA in Wageningen. Hierbij zijn de diverse activiteiten en actuele onderwerpen waar het 
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KCB mee te maken heeft toegelicht. 

Proefstation Randwijk 
In voorbereiding op de boomgaardinspecties voor China werd Proefstation Randwijk bezocht, waar de specialisten 
uitleg gaven over de Q-organismen die het afgelopen jaar actueel waren voor de Chinese markt.  

Koppert Biological Systems 
KCB-inspecteurs volgen regelmatig instructie- of verdiepingsdagen. Bij de verdiepingsdagen voor sierteelt en 
groenten en fruit hebben verschillende groepen dit jaar een bezoek gebracht aan Koppert in Berkel en Rodenrijs. 
Er werd uitleg gegeven over de inzet van biologische bestrijders en hun levenswijze. Een boeiend onderwerp voor 
onze inspecteurs, omdat zij deze organismen dagelijks tegenkomen tijdens de inspecties. Voor een aantal export-
bestemmingen zijn bepaalde biologische bestrijders ook niet toegestaan in het product.

1.6 Internationale contacten
Het KCB vindt het belangrijk de kennis en ervaring te delen, zowel nationaal en internationaal. Het bevordert 
een geharmoniseerde toepassing van de regels, zowel op fytosanitair als op kwaliteits gebied. Zeker in een tijd 
waarin de internationale handel een grote rol speelt en deze toeneemt, is dit van groot belang. Daarnaast is 
het belangrijk dat de verschillende EU-organen en de landen buiten de EU goed op de hoogte zijn van de con-
trolesystemen. Dit bevordert het vertrouwen in Nederland als handelspartner. 

Bezoek COPHS 
In het voorjaar van 2016 heeft de NVWA samen met de COPHs (hoofden van fytodiensten in de EU) een 
exportinspectie bijgewoond van het KCB op de bloemenveiling in Aalsmeer. Het was één van de drukste 
dagen van het jaar, dus de bezoekers hebben goed kunnen ervaren hoe complex en hectisch het eraan toe 
kan gaan in deze wereld.

OECD / UNECE 
Ook in 2016 heeft het KCB in nauwe samenwerking met het ministerie van EZ de vergaderingen van 
de OECD en UNECE bijgewoond. Deze vergaderingen staan in het teken van de handelsnormen voor 
groenten en fruit en de controle daarvan. Tijdens de vergaderingen levert het KCB een actieve inbreng, 
bijvoorbeeld door presentaties te verzorgen. Op verzoek van de OECD heeft het KCB de herziening 
van de tomatenbrochure gecoördineerd. In 2017 wordt deze herziening afgerond. 

Workshop Bangkok 
Eind november leverde het KCB een bijdrage aan een workshop van de UN in Bangkok. Het doel 
van de workshop was de handel tussen de omringende landen in die regio te bevorderen en daarbij 
oog te hebben voor duurzaamheid. De workshop: Promoting Cross-border Agricultural Trade for 
Sustainable Development, had een gecombineerde inhoud van kwaliteit, voedselveiligheid, duur-
zaamheid, businessprocessen en de verschillende markten. Het KCB verzorgde een deel van de 
workshop dat in het teken stond van de handelsnormen voor de kwaliteit van groenten en fruit. 

Verenigd Koninkrijk 
In juni organiseerde de controledienst van het Verenigd Koninkrijk de tweejaarlijkse Harmoni-
zation meeting. De bijeenkomst was een goede mogelijkheid om te netwerken met diverse 
aanwezige controlediensten. Vertegenwoordigers van onder andere Nieuw-Zeeland, de 
Verenigde Staten, Namibië, Polen, Duitsland, Frankrijk en Zweden waren aanwezig. Voor de 
eerste keer werd een buitenlandse controledienst gevraagd een presentatie te geven. Het 
KCB gaf een presentatie over kwaliteit aan de hand van de Specifieke Handelsnorm voor 
tomaten. Met diverse voorbeelden werd de keurlijn voor de klasse I en II toegelicht.

Zwitserland 
In september heeft het KCB samen met de NVWA en Naktuinbouw deelgenomen aan 
een tweedaagse fytosanitaire bijeenkomst in Zürich. Verschillende vertegenwoordigers 
van fytosanitaire diensten in Europa kwamen bij elkaar om te spreken over de uitvoering 
van importinspecties. Het is nuttig om de ervaringen met elkaar te delen en kennis te 
nemen van de ontwikkelingen die er zijn rondom onder andere de implementatie van 
Traces (Trade Controle end Expert System). De tweede dag is de luchthaven van Zurich 
bezocht, zijn er diverse inspecties bijgewoond en is uitleg gegeven over de inzet van 
on-site detectie. 

Panama 
In november hebben een specialist van het GroentenFruit Huis en het KCB op ver-
zoek van het ministerie van EZ een bezoek gebracht aan Panama. Het doel van 
de reis was om bij de telers in Panama toe te lichten hoe Nederland in staat is om 
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(ondanks hoge invoerheffing) een goedkope en kwalitatief uitstekende ui op de Panamese markt af te zetten. Daar-
naast is geïnventariseerd of Nederland de Panamese telers in de noordelijke regio kan helpen bij het verbeteren van 
de kwaliteit en afzet van hun uien.

Werkgroep RERI 
De EU-werkgroep RERI (Response to Emerging Risks from Import) heeft een meerdaags bezoek aan Nederland 
gebracht. Het ging om vijftien afgevaardigden van verschillende EU-landen; zij hebben vergaderd bij het KCB in 
Zoetermeer. Deze werkgroep was hier op uitnodiging van de NVWA omdat het werk van de werkgroep een fyto- 
sanitaire achtergrond heeft. De rayonkantoren Barendrecht en Aalsmeer zijn bezocht en in Aalsmeer werd de eer- 
stelijns activiteit gedemonstreerd. Ook woonde de werkgroep verschillende importinspecties bij op deze locaties. 
De bezoekers waren onder de indruk van onze werkwijze.

Kenia 
In het voorjaar heeft het KCB samen met de NVWA in Kenia een cursus verzorgd voor inspecteurs binnen het fyto- 
sanitaire werkveld. Het doel van deze cursus was om de inspecteurs meer kennis te geven over het herkennen van 
diverse rupsen die worden aangetroffen tijdens importinspecties in Nederland. Bij deze driedaagse cursus waren 
naast inspecteurs uit Kenia ook inspecteurs uit Oeganda en Tanzania aanwezig. 

Ontvangst buitenlandse delegaties 

Ook dit jaar hebben veel buitenlandse delegaties een bezoek gebracht aan het KCB om kennis te nemen van de 
werkwijze in Nederland rondom import- en exportinspecties. Als het gaat om fytosanitaire zaken, vinden deze 
bezoeken altijd plaats onder verantwoording van de NVWA of het ministerie van EZ. Meestal starten deze bezoe- 
ken met een korte uitleg over de KCB-organisatie, gevolgd door het bijwonen van één of meerdere inspecties. Het is 
goed om derde landen op deze manier te informeren over onze werkwijze. Het geeft vertrouwen in het fytosani- 
taire systeem van Nederland en dit kan bij de opening van de markten richting deze landen weer van nut zijn. Dit 
jaar hebben we delegaties uit de volgende landen ontvangen: Marokko, Pakistan, Peru, Zuid-Afrika, Vietnam, China, 
Colombia, Indonesië, Sri Lanka, Thailand en Argentinië.

Marokko  
In het voorjaar bezocht een delegatie van de Marokkaanse controledienst het KCB. Tijdens het bezoek gaf het KCB 
uitleg over de organisatie en de werking van de kwaliteitscontrole in Nederland. Daarbij zijn bedrijfsbezoeken ge- 
bracht en is getoond hoe de Nederlandse praktijk werkt. 

Symposium China 
Eind november was het KCB uitgenodigd als panellid in een forumdiscussie bij het symposium ‘Brand Marketing in 
Agriculture’ in Beijing. De Chinese overheid heeft als doelstelling om de internationale handel in Chinese agrarische 
producten te bevorderen. Samen met de Chinese agrarische sector worden daartoe initiatieven ontwikkeld om het 
‘merk’ China op agrarische producten vorm te geven. Aspecten die daarbij een rol spelen zijn een hoge product- 
kwaliteit en -uniformiteit. Het KCB heeft haar kennis en ervaring op het gebied van handelsnormen en kwaliteits-
controle gedeeld met vertegenwoordigers van overheden en uit het bedrijfsleven.
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2.1 Financieel Directieverslag
Dit financiële directieverslag verschaft inzicht in de gang van zaken gedurende het 
boekjaar 2016. Over het kalenderjaar 2016 werd een positief exploitatiesaldo be-
haald van € 781.792 bij een omzet van € 15.791.609. In het resultaat is een eenma- 
lige opbrengst van € 528.990 verwerkt, wegens de vrijval reservering venootschaps- 
belasting.

Opbrengsten 
De opbrengst is hoger uitgevallen dan begroot omdat het aantal fytosanitaire inspec-
ties is toegenomen. Ook is de opbrengst voor de afgifte van fytosanitaire certificaten 
hoger. Dit vloeit voort uit het doorbelasten van de helpdesk CLIENT in het tarief van 
deze certificaten in combinatie met een stijging van de hoeveelheid afgegeven certifi-
caten. Ten slotte is de opbrengst ‘Projecten’ hoger door extra werkzaamheden voor in-
terventie, medfly, peren China en overige hardfruit projecten.

Kosten 
De personeelslasten en de kosten voor uitzendkrachten zijn hoger uitgevallen omdat er 
meer FTE in dienst waren dan begroot. Dit houdt verband met de toename van de activitei- 
ten. De algemene kosten zijn hoger dan begroot wegens hogere kosten voor CLIENT Export 
en monsteronderzoek. Ook dit kwam voort uit de hoger dan verwachte toename van de 
activiteiten. De afschrijving voor computers en software is hoger dan begroot door de aan- 
schaf van een nieuw softwarepakket. Ten slotte zijn de advieskosten hoger uitgevallen dan 
voorzien. Dit heeft te maken met de finale afwikkeling van het bezwaar tegen de Vennoot- 
schapsbelastingplicht.

Eigen vermogen 
Inclusief het exploitatiesaldo 2016 bedraagt per 31 december 2016 het eigen vermogen 
€ 6.906.547, dit is 43,7% van de totale jaarlijkse opbrengsten. Dit valt binnen de door het Minis-
terie van Economische Zaken vastgestelde maximum norm van 50% eigen vermogen ten opzichte 
van de totale jaarlijkse baten.

Toekomst 
Voor 2017 wordt een stijging van de omzet van 3% voorzien. De tarieven zijn met 2% gestegen ten 
opzichte van 2016. Ook de kosten nemen toe door een stijging van het aantal benodigde medewer- 
kers en de verwachte stijging van de loonkosten in 2017. In 2017 zal het KCB gaan investeren in nieuwe 
tablets voor de inspecteurs. Ten slotte zal er een ICT-project opgestart worden om te komen tot een 
op het KCB toegesneden Inspectie beheer programma.

In 2017 zal de risicoanalyse verder worden uitgewerkt en zal deze analyse in verband worden gebracht 
met de ontwikkeling van het eigen vermogen. 

2.2 In control statement 2016
De directie van het KCB verklaart met dit in control statement te voldoen aan het ‘gemeenschappelijk nor-
menkader voor financieel beheer, verantwoording en intern toezicht’ van het Ministerie van Economische 
Zaken.

De onderdelen van het normenkader worden geborgd met het interne kwaliteitssysteem en de planning- en 
control cyclus. Daarover legt de directie verantwoording af aan het bestuur en het bestuur aan het Ministerie 
van Economische Zaken.

Het KCB communiceert op een transparante wijze via de website en het jaarverslag en overlegt regelmatig met 
externe stakeholders.

Het normenkader bevat een onderwerp waar het KCB in 2017 extra aandacht aan gaat besteden: governance. Er 
wordt bekeken of de taken en bevoegdheden op de juiste wijze zijn belegd, of het toezicht doelmatig is ingericht 
en op welke wijze compliance optimaal kan worden geïncorporeerd.
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2.3 Jaarrekening 2016
De balans per 31 december 2016 ziet er als volgt uit:

Activa 2016 2015

Vaste activa € 2.004.800,- € 2.120.287
Vorderingen en overlopende activa € 2.248.746,- € 2.340.263
Liquide middelen € 6.536.619 € 5.608.565 
Totaal Activa € 10.790.165 € 10.069.115

Passiva 2016 2015

Eigen vermogen € 6.906.547,- € 6.124.756,-
Voorzieningen € 430.000,- € 364.000,-
Schulden op korte termijn € 3.453.618,- € 3.580.359,-

Totaal passiva € 10.790.165,- € 10.069.115,-

Exploitatierekening 2016 2016 2015
Baten € 15.791.609,- € 14.768.205,-
Lasten € 15.009.817,- € 14.986.546,-
Resultaat € 781.792,- € 218.341,-
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Fytosanitaire importinspecties 
Het KCB voert fytosanitaire importinspecties uit conform de richtlijnen en aanwijzingen van de NVWA. Bij de in-
specties wordt gecontroleerd of zendingen voldoen aan de fytosanitaire eisen van de EU; klopt het certificaat uit 
het land van herkomst? Is de zending vrij van Q-organismen? 

Onderstaand zijn enkele onderwerpen belicht die in 2016 van invloed waren op de werkzaamheden van het KCB. 
Voor een meer inhoudelijke toelichting op de bevindingen tijdens de fytosanitaire werkzaamheden is het rapport 
‘Fytosanitaire signalering’ te raadplegen op de website van het NVWA. 

Citrus Black Spot en sapderogatie 
Voor import van citrusvruchten uit Zuid-Afrika, Uruguay en Brazilië zijn in 2016 de regels verscherpt (uitvoerings-
besluit EU 2016/715). Dit besluit verkleint het risico op insleep binnen de EU van de schimmel Phyllosticta citri-
carpa, de veroorzaker van Citrus Black Spot. De nieuwe regels zijn strikt maar geven enige ruimte voor import 
van citrusvruchten die bedoeld zijn voor de verwerking tot sap. Voor citrus met die bestemming gelden minder 
strenge voorwaarden (derogatie). De EU eist wel dat dit fruit in de EU 100% zeker op industriële wijze tot sap wordt 
verwerkt en nergens anders terecht komt. De NVWA heeft negen bedrijven erkend, die citrusvruchten volgens 
de EU-derogatie opslaan en/of industrieel verwerken tot sap. Erkende bedrijven voldoen onder andere aan eisen 
omtrent de traceerbaarheid van de partijen citrusvruchten en het gebruik van veilige methoden voor de vernietig-
ing van de schillen. Het KCB houdt toezicht op de verplaatsing van de betreffende partijen citrusvruchten tussen 
erkende bedrijven. 

Het aantal onderscheppingen van citrusvruchten met Black Spot uit Zuid-Afrika door de EU is in 2016 verder ge-
daald. Ook is opvallend dat de stijging van het aantal onderscheppingen in 2015 uit Argentinië, Brazilië en Uruguay 
in 2016 is omgezet in een daling. 

Xylella 
In 2015 heeft de Europese Commissie noodmaatregelen genomen ter voorkoming van vestiging en verdere ver- 
spreiding van Xylella fastidiosa (Xf). Deze zeer schadelijke bacterie is inheems in Zuid-Amerika en komt in Europa 
voor in de hak van de laars van Italië (olijvenpest), op Corsica en in Frankrijk (in vleugeltjesbloem). 

Sinds mei 2015 kunnen bepaalde planten niet langer geïmporteerd worden in de EU, tenzij het exporterende land 
heeft aangegeven te kunnen voldoen aan de EU-eisen. Er zijn inmiddels 32 exporterende landen die verklaard heb-
ben vrij te zijn van Xylella. Daarnaast zijn er meldingen van landen over vrije gebieden en vrije bedrijven (pest free 
production sites). Deze verschillende situaties leidden tot verschillende vereiste bijschrijvingen op fytosanitaire cer-
tificaten. In combinatie met de grote en nog steeds toenemende hoeveelheid soorten waarop de Xylella regelge- 
ving van toepassing is én de verplichte monstername van sommige soorten, is het een complex dossier bij import. 
Daarnaast is binnen de EU in 2016 een plantenpaspoort plicht ingesteld voor waardplanten waarin een besmetting 
is gevonden. Bij export naar derde landen wordt op de aanwezigheid van een plantenpaspoort gecontroleerd.

Fytobewakingsopdracht niet-inspectieplichtige importproducten 
In Nederland vindt veel import plaats van allerlei verschillende soorten groenten, fruit en snijbloemen, afkomstig 
van over de hele wereld. Een deel van deze producten is fytosanitair inspectieplichtig en een deel niet. Net als in 
voorgaande jaren voerde het KCB in 2016 in opdracht van de NVWA een fytobewakingsopdracht (FB-opdracht) uit 
op de import van groenten, fruit, snijbloemen en ook verpakkingshout, die niet onder de reguliere fytosanitaire im-
portinspecties vallen. Doel van deze FB-opdracht is om mogelijke (nieuwe) risico’s op te sporen. Van alle mogelijke 
schadelijke organismen in deze producten, is een monster naar de NVWA gestuurd om vast te stellen om welk or-
ganisme het gaat. In 2016 zijn 4.327 partijen beoordeeld in het kader van de fytobewaking en 318 monsters inge- 
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stuurd. In 68 gevallen is een partij vastgelegd, vanwege het aantreffen van een mogelijk Q-organisme. De resultaten 
worden door de NVWA gebruikt als input voor de risicobenadering van de EU met betrekking tot regulering en in-
spectie-intensiteit.

AFM 
De EU spreekt al een aantal jaar over het benoemen van Afrikaanse Fruitmot (AFM) tot quarantaine organisme. De 
verwachting is dat dit officieel van kracht wordt in 2017. KCB-inspecteurs komen het organisme regelmatig tegen bij 
importinspecties. Wanneer het wordt aangetroffen op roos of citrusvruchten, wordt een monster ingestuurd maar 
verder geen actie ondernomen. Wanneer het motje wordt aangetroffen in Capsicum, wordt de partij op basis van de 
aanwijzingen van de NVWA wel afgekeurd en vernietigd.

Invasieve soorten 
In 2016 is door de EU een lijst gepubliceerd van invasieve uitheemse planten die niet meer geïmporteerd mogen 
worden. Keuringsdiensten krijgen de opdracht om bij import te controleren op de aanwezigheid van deze soorten  
zendingen. Omdat deze controle niet valt onder de fytosanitaire- en kwaliteitsregelgeving, moet eerst worden 
geregeld dat de KCB-inspecteurs bevoegd zijn deze soort controles uit te voeren. Dit juridische aspect wordt in 
2017 verder uitgewerkt in een samenwerking tussen de NVWA en de plantaardige keuringsdiensten. In de praktijk 
worden de bedoelde soorten al tegengehouden.
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Fytosanitaire exportinspecties 
Bij export naar landen buiten de EU moet worden voldaan aan de fytosanitaire 
eisen van die landen. Die eisen kunnen per land sterk verschillen. De NVWA be- 
paalt welke controles nodig zijn om aan de eisen van een bepaald land te voldoen. 
Daarbij kunnen twee typen inspecties aan de orde zijn:

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

2. Bedrijfsinspectie: Inspectie voorafgaand aan een export, indien specifieke eisen 
worden gesteld aan de teeltlocatie voor een bepaald organisme. De bedrijfsinspecties 
worden uitgevoerd in opdracht van de NVWA en de sector. Voorbeelden van lopende 
bedrijfsinspecties zijn Afrikaanse fruitmot (AFM, VS), Tuta absoluta (VS en Canada) en 
Middellandse Zeevlieg (Medfly, Japan).

De fytosanitaire exportinspecties en het waarmerken van fytosanitaire certificaten wor-
den uitgevoerd door de KCB-inspecteurs, die voor de werkzaamheden zijn aangesteld 
als onbezoldigd ambtenaar van de NVWA. In 2016 zijn 158.664 fytosanitaire certificaten 
gewaarmerkt. 

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

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

Verenigde Staten (VS) en Canada

• Afrikaanse fruitmot en Tuta absoluta

Voor het zevende jaar op rij zijn exportinspecties van paprika en tomaat in het kader van Afrikaanse fruit-
mot (AFM) en Tuta absoluta uitgevoerd. De exportinspecties voor de VS en Canada werden voorafgegaan 
door bedrijfsinspecties voor AFM en Tuta absoluta op teeltbedrijven, de zogenaamde monitoringen. In 
2016 gold als nieuwe eis dat op teeltlocaties die deelnemen aan het monitoringsprogramma AFM geen 
producten afkomstig mogen zijn uit import, of van bedrijven die niet deelnemen aan het programma. Het 
doel hiervan is het risico van besmetting door het kruisen van verschillende productstromen te voorkomen. 
Na aanmelding zijn alle bedrijven bezocht en op een aantal punten beoordeeld, waaronder het aspect van de 
productstromen. Ten opzichte van 2015 is in 2016 de intensiteit van de monitoring met vallen iets lager ge- 
weest, omdat in voorgaande jaren geen AFM is aangetroffen. Bij bedrijven die voor de eerste keer deelnamen 
aan de monitoring werden direct na aanmelding vallen opgehangen. De overige deelnemers kregen in principe 
nog maar één periode van controle per jaar. In de buurt van zogenaamde risicolocaties volgde een tweede  
periode van controle, dit betrof 20% van de bedrijven. Het aantal deelnemende bedrijven is sterk gegroeid van 
84 naar 148. De export van paprika is wederom gestegen naar ruim 25 miljoen kg.

Voor de exportmonitoring Canada betreffende Tuta absoluta waren er geen aanmeldingen in 2016. Voor de VS 
werd één bedrijf toegelaten. In de loop van het seizoen heeft dit bedrijf zijn deelname beëindigd.

Door de VS is het organisme Dacus (boorvlieg) aangetroffen in een doos van een zending paprika uit Nederland. 
Het is onduidelijk hoe dit organisme daarin terecht is gekomen. De sector kijkt samen met de overheid naar moge- 
lijke verbeteringen van het exportprotocol in 2017, ter voorkoming van kruisbesmettingen in de gehele keten.
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• Chrysant 

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

Japan 
Voor de monitoring export vruchtgroenten naar Japan melden 
zich 85 bedrijven aan, verdeeld over de producten paprika, 
tomaat, aardbei, aubergine, peper en komkommer. Het aantal 
bedrijven is toegenomen met negen ten opzichte van 2015. 

Tussen Nederland en Japan is een intensief monitoringpro- 
gramma afgesproken met als doel de eventuele aanwezig- 
heid van de Middellandse zeevlieg (Medfly) tijdig vast te 
stellen. In de zomerperiode van 2016 zijn daarvoor extra 
vallen opgehangen en gecontroleerd. Dat had te maken 
met enkele vondsten van Medfly, waarop adequaat en 
doelgericht is gereageerd door de NVWA en het KCB. 
Tijdens de laatste controle in oktober werden geen bij-
zonderheden meer vastgesteld. In overleg met Japan is 
besloten om na 1 november de extra vallen te verwij-
deren. 

Begin december stopte de export van paprika omdat op alle bedrijven het teeltseizoen beëindigd 
was. De export van Nederlandse paprika naar Japan is in 2016 vergelijkbaar met voorgaande jaren; 
ruim zes miljoen kg. Voor het vierde opvolgende jaar zijn weer tomaten, waaronder snoeptomaatjes, 
geëxporteerd naar Japan. Vier tomatenbedrijven bleven gedurende de wintermaanden ook in pro-
ductie. In totaal ging het in 2016 om 402.000 kg (2015: 268.000 kg, 2014: 288.000, 2013: 304.000, 
2012: 101.000 kg). Voor het derde jaar op rij werden ook aardbeien geleverd. Het volume groeide 
aanzienlijk ten opzichte van 2015: van 60.000 naar ruim 106.000 kg. In 2016 ging ook ruim 3000 kg 
courgette naar Japan.

China  
In 2016 is een voorzichtige start gemaakt met de export van paprika naar China. Nadat in 2015 
een pilot was uitgevoerd met zeven deelnemende teeltbedrijven is deze in 2016 voortgezet met 
een korte periode van export. Eén exportlocatie werd bezocht door Chinese inspecteurs. De 
resultaten waren goed en de samenwerking met de Chinese inspecteurs verliep prima. Hier-
door kon de grens van China voor het product paprika worden geopend. Voor 2017 staat een 
uitbreiding op het programma, hiervoor hebben zich twintig telers aangemeld.

Russische Federatie 
In 2014 heeft de Russische Federatie een boycot ingesteld van onder andere groenten en 
fruit uit alle EU-lidstaten. Deze situatie bleef ook in 2016 gehandhaafd. Europese han-
delsbedrijven konden wel importproducten re-exporteren naar de Russische Federatie. 
Deze zendingen moeten begeleid worden door een re-export certificaat met bijgevoegd 
een kopie van het fytosanitaire certificaat uit het land van oorsprong. Deze certificaten 
moeten een kopie conform stempel hebben. Omdat in 2015 aanhoudend certificaten  
bleken te worden vervalst, zijn maatregelen genomen. De eis is ingesteld dat alle 
fyt0sanitaire re-exportcertificaten na afgifte gemaild moeten worden aan de Russische 
autoriteiten. Bedrijven moeten het certificaat met bijlagen mailen naar een aparte 
mailbox van de NVWA en de NVWA stuurt deze documenten dan door. In 2016 is voor 
certificaten die worden afgegeven via CLIENT Export een verificatie mogelijkheid 
ingevoerd. Onderaan het certificaat staat een verificatienummer waarmee op een 
website gecheckt kan worden of dit certificaat inderdaad is afgegeven en of de in-
houd overeenkomt. Het aantal vervalsingen is daardoor afgenomen.

 



24

4.2 Appels en peren verre bestemmingen
Om niet te afhankelijk te zijn van een specifieke exportbestemming zetten de Nederlandse overheid en de sector 
zich in om nieuwe exportbestemmingen voor hardfruit te vinden. In 2015 had de overheid al een overeenkomst met 
China bereikt over de voorwaarden, waardoor export van peren mogelijk was. In 2016 zijn daar overeenkomsten 
met Brazilië en Vietnam (ook voor appelen) bijgekomen. Alle landen stellen hoge eisen aan het product, waardoor 
registraties en verschillende controles op afwezigheid van ziekten en plagen tijdens het groeiseizoen noodzakelijk 
zijn. Waar mogelijk worden de controles voor de verschillende exportbestemmingen gecombineerd. De eerste con-
trole vond plaats in juni/juli. De tweede controle is uitgevoerd in augustus/september. In tegenstelling tot 2015 wa- 
ren er geen problemen met de schimmel Phytophthora, omdat de weersomstandigheden beter waren. Tijdens en 
na de oogst zijn voorraadcontroles uitgevoerd om te bepalen of de tracering middels GLN-nummers in orde was. 
In 2016 werden 241 percelen (totaal 833 ha) aangemeld voor peren en 61 percelen (totaal 205 ha) voor appelen. 

In 2016 zijn de volgende hoeveelheden geëxporteerd:

AppelenPerenExport in kg
n.v.t.978659China

6959694.000Vietnam
n.v.t.20.000Brazilië
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Kwaliteitscontrole groenten en fruit 
Het KCB houdt toezicht op de naleving van de EU-handelsnormen voor verse 
groenten en fruit. Voor elf producten gelden specifieke handelsnormen (onder 
andere appels, peren, tomaten, paprika’s, citrusvruchten en druiven). Alle andere 
producten moeten voldoen aan de algemene handelsnorm. De controles worden 
verricht bij import (van buiten de EU), bij export (naar buiten de EU) en op de in-
terne markt (binnen Nederland). Alle controles worden uitgevoerd op basis van een 
vastgestelde risicoanalyse. Het uitgangspunt is om te controleren waar de groot-
ste kwaliteitsproblemen verwacht worden. Bedrijven die het door het KCB erkend 
kwaliteitszorgsysteem (RIK) hebben, krijgen minder controles bij import, export en op 
de interne markt.

Import en export 
Bij de import en export van groenten en fruit 
geldt in Nederland voor 87 producten een in-
spectieplicht. Importzendingen met deze pro-
ducten moeten worden aangegeven in CLIENT 
Import; dit systeem selecteert zendingen die 
moeten worden geïnspecteerd, op basis van vast-
gestelde inspectiepercentages. Deze inspectieper-
centages worden jaarlijks vastgesteld per product/
land combinatie op basis van het aantal kwaliteits- 
problemen in het jaar ervoor. Bij kwaliteitsproble-
men neemt het inspectiepercentage toe en bij een 
afname van het aantal afkeuringen daalt het percen- 
tage voor dat product uit dat land. In totaal leidde dit 
in 2016 tot 78.516 inspecties (ruim 1.334 miljoen kg 
product), waarbij 1566 keer een partij is afgekeurd. Het 
aantal inspecties lag daarmee ruim 6.000 hoger dan in 
2015. Het afkeuringspercentage steeg van 1,4 naar 2,0. 
Bij exportzendingen gelden gereduceerde inspectieper-
centages voor erkende RIK-bedrijven (5%), zendingen met 
uitsluitend algemeen genormeerde producten (10%) en 

zendingen met specifiek genormeerde producten (60%). Per zending vindt een steekproef plaats 
op een à twee producten, waarbij die producten gecontroleerd worden waarin kwaliteitsproblemen 
verwacht worden. In totaal zijn bij exportinspecties 313 partijen afgekeurd, nagenoeg gelijk aan het 
aantal afkeuringen in 2015. Er zijn 101.614 normcontrole-certificaten afgegeven.

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

Structureel toezicht 
Het KCB heeft een controlesysteem ontwikkeld om toezicht te houden op de EU-handelsnormen bij alle 
marktdeelnemers van groenten en fruit binnen Nederland: het structureel toezicht. Dit toezicht vindt plaats 
op alle locaties waarvandaan groenten en fruit worden verladen, zoals bij import- en exportbedrijven, sor- 
teer- en pakstations, groothandelaren en teeltbedrijven. Op basis van risicofactoren, zoals grootte van het 
bedrijf, wel of geen sorteer- en pakactiviteiten, wel of geen voorraad, worden bedrijven ingedeeld in een 
risicocategorie. Per risicocategorie geldt een bepaalde bezoekfrequentie, variërend van twee tot 52 controle-
bezoeken 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. 
Voor RIK-deelnemers met een eigen kwaliteitszorgsysteem en teeltbedrijven die onder de verantwoordelijkheid 
van een RIK-deelnemer vallen, geldt een verlaagde bezoekfrequentie. Bij de indeling van bedrijven wordt gebruik 
gemaakt van een database met bedrijfsgegevens van alle marktdeelnemers. Via de website van het KCB kunnen 
bedrijven inloggen in de Database Marktdeelnemers (DMD) om hun bedrijfsgegevens actueel te houden.

In 2016 is de indelingssystematiek van het structureel toezicht geëvalueerd aan de hand van de resultaten van con-
trolebezoeken in 2015. Hieruit is een wijziging voortgekomen voor de indeling van teeltbedrijven, die vanaf 1 januari 
2017 van kracht wordt. Bij de meeste teeltbedrijven zal de bezoekfrequentie hierdoor omlaag gaan, met uitzonde- 
ring van de teeltlocatie waar ook producten ‘klein verpakt’ worden in gesloten consumentenverpakkingen (voorver-
pakkingen). Het klaarmaken van voorverpakkingen vormt een extra risicofactor. Een volledige beschrijving van de 



27

aangepaste indelingssystematiek structureel toezicht is te vinden op de website van het KCB.  

Eind 2016 waren 809 bedrijven ingedeeld in het structureel toezicht waarvan er 507 bezocht zijn door het KCB. Er 
zijn 302 teeltbedrijven bezocht door de RIK-deelnemer waaronder het teeltbedrijf viel (toezicht op toezicht). In 
onderstaande tabel staat een overzicht van de werkzaamheden in het kader van het structureel toezicht over de 
afgelopen zes jaar.

Algemeen toezicht 
Naast het structureel toezicht worden op basis van signalen over mogelijke kwaliteitsrisico’s gerichte con-
troles uitgevoerd. Deze controles vallen onder het algemeen toezicht. In 2016 zijn landelijk extra controles 
uitgevoerd, onder andere vanwege de inwendige kwaliteit van uien en zonnebrand en beschadiging bij 
paprika. In totaal zijn in het kader van algemeen toezicht 549 controles uitgevoerd, wat in 79 gevallen tot 
een afkeuring leidde. Het aantal controles is met ongeveer zestig gedaald ten opzichte van 2015. Het 
afkeuringspercentage daalde van 16% naar 14%.

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

In 2016 ontvingen twaalf bedrijven een waarschuwing, dat bijna het maximale aantal punten was 
bereikt voor het instellen van extra toezicht. Bij twaalf bedrijven is daadwerkelijk het Handha- 
vingsdocument in werking gesteld en hebben extra controles plaatsgevonden. In 2016 zijn drie 
nieuwe deelnemers toegelaten tot het RIK. Door twee deelnemers zijn de activiteiten beëindigd, 
van een deelnemer is de deelname beëindigd wegens herhaalde overtredingen. Per 31 decem-
ber telt het RIK 120 deelnemers.

Interventieregeling groenten en fruit 
De Europese Commissie heeft in 2014 bijzondere maatregelen opengesteld voor telers van 
hardfruit en groenten, die inkomensschade leden door de slechte marktsituatie. Dat hield 
onder meer in, dat de interventieregeling groenten en fruit werd ingesteld. De interventiere-
geling is inmiddels meerdere keren verlengd. Per 1 juli 2016 is dit opnieuw gedaan (tot 30 
juni 2017). De Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) is in Nederland verantwoor-
delijk voor deze regeling. Voor de uitvoering is het KCB ingeschakeld. Het KCB controleert 
of het product dat voor interventie wordt aangeboden, voldoet aan de eisen.

In 2016 zijn in totaal 719 meldingen gedaan bij RVO, 53 voor groen oogsten/niet oogsten 
en 666 voor uit de markt nemen van het eindproduct. Verreweg de meeste aanvragen 
betrof interventie van appelen en peren (totaal 552), gevolgd door wortel (118), paprika 
(38), pruimen (8) en bloemkool (3). Voor de regelingen groen oogsten en niet oogsten 
worden per melding twee controles uitgevoerd. Tijdens de eerste controle wordt de 
kwaliteit beoordeeld en de opgegeven hoeveelheid nagemeten. Bij de tweede con-
trole wordt vastgesteld of het product daadwerkelijk niet geoogst en gedenatureerd 
(vernietigd) is. Appelen en peren liggen dan bijvoorbeeld op de grond en wortelen 
zijn onder gefreesd.

Bij de regeling ‘uit de markt nemen’ zijn 609 van de 666 partijen naar de voedsel-
bank gegaan. Nadat de kwaliteit en het gewicht akkoord zijn bevonden door de 
inspecteur, wordt op iedere doos een EU-sticker ‘interventie’ geplakt. Daarna 

JaarAantal bezoekenAantal partij-inspectiesAantal afkeuringen
20114.12922.828533

20124.32522.320419

20134.03321.302449

20144.63422.517602

20154.38921.322601

20164.59121.012513
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wordt de partij naar een distributiecentrum van een voedselbank gestuurd, waar 
het KCB steekproefsgewijs een bestemmingscontrole uitvoert.

5.1 Ervaringen kwaliteit groenten en fruit
Hieronder zijn voor enkele groenten en fruit de ervaringen weergegeven: 

Paprika 
Tijdens de inspecties moesten 194 partijen afgekeurd worden. Dit was een daling 
ten opzichte van 2014 en 2015. In totaal moesten 106 partijen Nederlandse paprika’s 
afgekeurd worden en 88 uit het buitenland, waarvan 52 uit Spanje. De kwaliteit van 
de Nederlandse paprika was aan het begin van het nieuwe seizoen uitstekend; harde 
vruchten met veel glans en weinig gebreken. Het soortelijk gewicht was soms zo hoog 
dat de dozen slechts voor twee-derde gevuld waren. De handel was hier niet blij mee. 
Dit jaar viel op dat de vruchten vaak beschadigd waren. Op de stelen, waarop steelrot 
ontstond, maar ook op de vruchten zelf. Dit was vaak in de vorm van mesbeschadigingen 
en andere vormen van oogstbeschadigingen, zoals zware kneuzingen. Dergelijke bescha- 
digingen veroorzaakten in het handelsverkeer rotte vruchten. Het KCB heeft hierop speci- 
fiek gerichte inspecties uitgevoerd. De kwaliteit werd beter naarmate de herfst naderde. 
Aan het einde van het seizoen werd dit helaas weer minder. Bij het schoonsnijden van de ge-
wassen staken kwaliteitsproblemen zoals schapenkoppen en/of bonte vruchten de kop op. 

Tomaten 
Bij de Nederlandse tomaten kan nog amper gesproken worden over een seizoen, omdat ook 
in de wintermaanden in Nederland voortreffelijke tomaten worden geteeld. Van cherry tot 
zeer grove ronde tomaten; de producten gaven tijdens inspecties nauwelijks problemen. De 
kwaliteit van de Spaanse tomaten was alleszins redelijk, maar nam tegen het einde van het 
teeltseizoen af. De vruchten waren aan de rijpe kant, waardoor de houdbaarheid beperkt was. 
De kwaliteit van de Nederlandse tomaten was in die periode prima, maar werd in de zomer-
maanden wisselvalliger. In de herfstmaanden werden de vruchten doffer en nam ook het aantal 
beschadigingen toe. De kwaliteit van de nieuwe oogst Spaanse tomaten was in de periode prima; 
stevige en mooi glanzende vruchten. 

Komkommers 
Het seizoen van de Nederlandse komkommers begon voorspoedig. De kleur van de komkommers 
was goed en groener dan in voorgaande jaren. Het enige gebrek was een voorkomend koustreepje, 
iets meer dan is toegestaan in klasse I, maar de komkommers voldeden nog wel aan de Algemene 
Handelsnorm. Tegen het einde van het voorjaar nam de kwaliteit af. Vooral vruchten afkomstig van 
oud gewas waren vaak matig van kleur, of hadden schuur- of sorteerschade. De jonge aanplant die 
daarop volgde was weer uitstekend van kwaliteit. De vruchten waren voldoende groen en gebreken 
kwamen in dit product niet voor.   

Uien 
In het seizoen 2015-2016 moesten opnieuw veel partijen Nederlandse uien worden afgekeurd vanwege 
ernstige gebreken zoals koprot, halsschimmel of wortelschimmel. Deze gebreken blijven een probleem. 
De pakstations doen veel moeite om de geïnfecteerde exemplaren uit te sorteren. Dit blijft echter een 
moeilijke klus, omdat deze gebreken aan de uitleesbanden vaak slecht te herkennen zijn. Aan het einde 
van het seizoen was er een tekort aan kwalitatief goede uien. Hierdoor werden ook voor verre bestemmin-
gen zachte en soms inwendig holle uien verpakt. Het seizoen 2016-2017 startte met een goed product. Het 
warme weer had de grond uitgedroogd, waardoor scherpe kluiten waren ontstaan. Uien die hiermee in aan-
raking kwamen, beschadigden tijdens de oogst. In toenemende mate worden door de Nederlandse uiensort-
eer- en pakstations uien uit de omringende landen en Frankrijk gesorteerd en verpakt. Deze worden ook naar 
verre bestemmingen geëxporteerd. Nederland wordt daardoor steeds meer een draaischijf van de internatio-
nale uienhandel. 

Appels 
De afzet van appels verloopt al enkele jaren niet naar wens. De afzet verloopt trager dan gewenst en meestal 
heeft dit gevolgen voor de kwaliteit. De appels bleven langer dan voorzien in de koelcellen staan. De grondkleur 
van de vruchten was hierdoor opgelopen naar geel. Positief was dat het suikergehalte in de vruchten erg hoog 
was. De tendens voor de smaak schuift steeds verder op naar zoet. De inwendige kwaliteit was niet altijd even opti-
maal. Klokhuisrot kwam niet veel voor, maar werd wel met enige regelmaat gesignaleerd. 

De kwaliteit van de buitenlandse appels gaf een wisselend beeld; aan het begin van het seizoen kwam kurkstip en 
lenticelstip voor. Regelmatig werden partijen om deze redenen afgekeurd. Een andere reden voor veel afkeuringen 
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waren de aanduidingen. Het correct aanbrengen van de juiste aanduidingen blijkt nog steeds lastig te zijn voor veel 
verpakkers en exporteurs. Het niet goed aanduiden had vaak betrekking op het land van oorsprong of de correcte 
adresgegevens. 

Peren 
De afzet van peren naar China is op gang gekomen. De kwaliteit werd door de exporteurs vrij goed bewaakt, maar 
toch kwam het voor dat partijen peren niet meer hardgroen waren op het moment dat deze werden verzonden. Het 
resultaat kan zijn dat de peren doorrijpen en overrijp arriveren. Dit kan op de plaats van bestemming een probleem 
worden met als gevolg droge of buikzieke vruchten. Het seizoen 2016-2017 startte voorspoedig, de kwaliteit was 
prima. Dit ondanks de hete herfst. Wel werd al snel duidelijk dat de Conference peren dit seizoen een erg gladde 
schil hebben. Sommige afnemers vinden het mooi en anderen prefereren wederom bronskleurige vruchten. De 
Doyenné du Comice was daarentegen weer wel wat meer verruwd. Gebreken kwamen niet of nauwelijks voor. 

Citrus 
De kwaliteit van de Europese sinaasappels, mandarijnen en citroenen van het seizoen 2015-2016 was goed; op 
de vruchten kwamen weinig tot geen schilgebreken of andere gebreken voor. Dit was het seizoen dat daarop 
volgde anders. Vooral Spaanse sinaasappels gaven een matige kwaliteit te zien. Er heerste krapte op de markt 
en de exporteurs verpakten met enige regelmaat in de klasse I ook vruchten van de klasse II, maar ook vrucht-
en die niet meer indeelbaar waren in de klasse II. Denk hierbij vooral aan schilschade, beschadigde vruchten 
of oleocellosis. Hier werd door de inspecteurs de nodige aandacht aan geschonken. 

De kwaliteit van citrus van het zuidelijke halfrond fluctueerde ook dit seizoen weer sterk. Vooral windschade 
op schil was een veel voorkomende reden om sinaasappels of mandarijnen af te keuren. 

Aardbeien 
In de wintermaanden groeit het aandeel Nederlandse aardbeien nog steeds. Dit gaat ten koste van 
buitenlandse aardbeien zoals Spaanse, Italiaanse of Egyptische. Nederlandse glasaardbeien vielen in 
deze periode op vanwege het hoge glansniveau en de mooie rode kleur. Glasaardbeien zijn meestal wat 
minder donkerrood dan aardbeien uit Zuid-Europa, maar dit ging niet ten koste van de kwaliteit of de 
smaak. Zuid-Europese en Egyptische aardbeien waren uitermate stevig en hierdoor goed houdbaar. Op 
de vruchten kwamen zeer regelmatig donkere drukplekken voor. Op dit type aardbeien kan dat weinig 
kwaad, omdat het drogestof gehalte hoog is. 

Voor de Nederlandse aardbei geldt dit niet; Dit in tegenstelling tot bij de Nederlandse aardbei dit is 
bij telers en plukkers gelukkig bekend. Drukplekken werden maar weinig aangetroffen. De kwaliteit 
van de Nederlandse glas- en vollegrondsaardbeien was overwegend goed. Soms speelde het weer 
parten; veel regen of te hoge temperaturen betekende minder kwaliteit, maar hierop werd door de 
telers goed ingespeeld, waardoor de kwaliteit op een acceptabel niveau bleef. 

Vijgen 
In 2015 moesten vele partijen vijgen vanwege te veel vervuiling worden afgekeurd. Met de expor-
teurs werd een traject ingezet om te komen tot schone vijgen. Dit werd goed opgepakt, vooral 
gezien het feit dat in 2016 nog zelden te sterk vervuilde vijgen werden aangetroffen.  

5.2 Controle BOB, BGA, GTS
Het KCB is aangewezen als de bevoegde autoriteit voor de controle op Beschermde Oor-
sprongs Benamingen (BOB), Beschermde Geografische Aanduidingen (BGA) en Gegaran-
deerde Traditionele Specialiteiten (GTS), die zijn gerelateerd aan groenten en fruit. Dit bete-
kent controle van de – door de EU goedgekeurde – productdossiers van de Westlandse Druif 
en de Brabantse Wal asperge. 

In 2015 is het KCB begonnen met invulling geven aan de nieuwe controletaak, door een 
controlesystematiek te ontwikkelen. Daarvoor heeft een nulmeting plaatsgevonden bij 
de Brabantse Wal Asperge. Er is getoetst of de producten voldoen aan de eisen die be- 
schreven staan in het productdossier. Er zijn een aantal knelpunten geconstateerd; deze 
hebben in 2016 opvolging gekregen. Er is nog geen generieke controlesystematiek tot 
stand gekomen, omdat verschillende zaken nog verder uitgezocht worden.
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Waarschuwingen 
In het geval van een (lichte) overtreding van de kwaliteitsvoorschriften voor groenten en fruit wordt meestal vol- 
staan met een schriftelijke waarschuwing voor de betreffende marktdeelnemer. In 2016 zijn vier waarschuwings-
brieven verzonden, in 2015 waren dit er acht.

Aanhangig gemaakte en behandelde tuchtrechtzaken 
Overtredingen van de kwaliteitsvoorschriften voor groenten en fruit kunnen door het KCB worden voorgelegd aan 
het onafhankelijke Tuchtgerecht. Wanneer het Tuchtgerecht oordeelt dat de voorgelegde overtreding is bewezen, 
kan de marktdeelnemer een maatregel opgelegd krijgen, bijvoorbeeld in de vorm van een geldboete. In onder- 
staand overzicht zijn de aanhangig gemaakte en de afgehandelde tuchtrechtzaken weergegeven. Uit het overzicht 
blijkt, dat in het afgelopen jaar 25 zaken aanhangig zijn gemaakt bij het Tuchtgerecht door het KCB. In 2015 waren 
dit er 45. Het Tuchtgerecht heeft twaalf zaken afgehandeld, die in 2015 aanhangig waren gemaakt. Er zijn geen za- 
ken door de NVWA overgenomen om te worden voorgelegd aan het Openbaar Ministerie voor strafrechtelijke af-
doening, net als in 2015.

Niet ontvankelijk/vrijspraak 
In alle behandelde zaken in 2016 waarin het Tuchtgerecht uitspraak heeft gedaan, zijn de – door het KCB ten laste 
gelegde – overtredingen bewezen verklaard en heeft het Tuchtgerecht de betrokken marktdeelnemers veroordeeld 
tot het betalen van een geldboete. 

Geldboetes 
In alle 23 in 2016 behandelde zaken legde het Tuchtgerecht een onvoorwaardelijke geldboete op. De opgelegde on-
voorwaardelijke geldboetes varieerden van € 225,- tot € 3.000,-. In geen enkele zaak werd de maximale boete van 
€ 8.100,- opgelegd. Als richtlijn voor de hoogte van de opgelegde geldboete hanteert het Tuchtgerecht meestal het 
(potentieel) behaalde economische voordeel. Daarnaast spelen de grootte van de partijen groenten en fruit én de 
ervaring met de betreffende marktdeelnemer een rol.

Berisping en openbaarmaking uitspraak 
In 2016 heeft het Tuchtgerecht geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een marktdeelnemer een berisping 
op te leggen of de tuchtrechtelijke uitspraak openbaar te maken.

Voorwaardelijke geldboetes 
In 21 zaken heeft het Tuchtgerecht naast een onvoorwaardelijke geldboete een voorwaardelijke geldboete opge-
legd, in 2015 waren dit 35 zaken. Het opleggen van een voorwaardelijke geldboete heeft als doel een herhaling van 
een overtreding te voorkomen. Bij het opleggen van een voorwaardelijke geldboete houdt het Tuchtgerecht mees-
tal een proefperiode van een jaar aan. Wanneer binnen die proefperiode weer een overtreding wordt geconstateerd, 
kan het Tuchtgerecht besluiten om de voorwaardelijke geldboete om te zetten in een onvoorwaardelijke geldboete. 
In 2016 deed deze situatie zich drie keer voor.

College van Beroep voor het bedrijfsleven 
In het verslagjaar zijn er geen beroepen ingesteld tegen uitspraken door het Tuchtgerecht. Het College van Beroep 
voor het bedrijfsleven (CBB) heeft in het verslagjaar nog geen uitspraak gedaan in een ingesteld beroep van een 
marktdeelnemer in 2015, tegen een in datzelfde jaar door het Tuchtgerecht opgelegde geldboete. 

Samenstelling Tuchtgerecht KCB

mr. dr. G. Snijders     voorzitter 
mr. J.W.C. Mijs                   vicevoorzitter 
mr. M.A.V. Hoogerduyn    secretaris 
P. Bol       lid 
K. de Kievit      lid 
L. Zwinkels      lid 
S. Tol       lid

Aanhangig gemaakte en behandelde tuchtrechtzaken 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Aantal nieuwe aanhangig gemaakte zaken 25 45 19 22 26 30
Aantal afgehandelde zaken 23 42 14 21 32 24
- Waarvan aanhangig gemaakt in het jaar ervoor 12 9 4 3 8 3
Aantal zaken afgehandeld via zitting 21 35 9 14 23 16
Aantal zaken afgehandeld via beschikking van de voorzitter 2 7 5 7 9 8
Aantal nog af te handelen zaken 14 12 9 4 2 9
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Bijlage 1: Samenstelling bestuur en commissies
De samenstelling van het bestuur van het KCB en de commissies is op 31 december 2016 als volgt:

Bestuur 
ir. K.J. van Ast       Voorzitter 
ir. M. de Graaf       Secretaris 
vacature (tot 1 december 2016 ir. M.J.B. Jansen)    
drs. A.J.M. Klaassen       
ir. G. Mulder         
P. van Osch        
ir. J.P.A. Roefs MBA        
drs. R. Roodenburg       
M. de Vries        
vacature       

Plaatsvervangers 
vacature        
vacature        
drs. H.J. Crielaard       
vacature        
vacature        

Bestuurscommissie Bloemen en Planten 
drs. R. Roodenburg       Voorzitter 
ir. M. de Graaf       Secretaris 
C. Bakker 
J. Borst 
G. van Dijk 
P. Hoogenboom 
G. Lodder 
A. Kromhout   

Commissie Toezicht Kwaliteitsvoorschriften Groenten en Fruit 
ing. K. van Leeuwen      Voorzitter 
ing. R.C. Soeterbroek      Secretaris 
H. Hoff 
P. Bol     
P.I. Verbaas

 



33

Bijlage 2: Statistieken

 O
nderstaand een overzicht van de totale export van de afgelopen drie jaar: 
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Export Nederlandse groenten en fruit (x 1000 kg.)
Bestem
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Jaar
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kom
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Kool
Paprika

Peren
Sla

Tom
aten

Uien
W

ortelen
Overige Producten

Totaal
BELGIE

2016
635

1.548
3.121

6.848
4.776

3.186
2.396

8.511
39.043

1.020
21.066

92.150
2015

603
2.163

3.097
6.361

4.378
3.131

3.583
11.998

40.219
675

22.054
98.263

2014
681

2.564
5.266

6.742
3.455

1.042
3.573

11.074
39.082

1.310
22.323

97.113
DUITSLAND

2016
23.629

15.048
157.371

38.499
97.849

24.441
11.004

346.654
39.973

22.337
50.426

827.229
2015

26.379
17.445

185.301
45.012

107.223
21.816

10.159
345.784

36.026
27.359

46.122
868.625

2014
29.552

16.684
210.065

41.771
102.837

24.290
12.966

357.819
35.250

22.921
41.901

896.057
FRANKRIJK

2016
6.810

11.661
10.442

8.820
6.071

13.900
3.342

26.971
27.123

853
9.580

125.573
2015

8.195
13.531

11.317
9.884

7.080
12.129

3.433
28.039

24.571
837

8.828
127.843

2014
5.773

14.193
16.421

11.466
5.737

13.442
4.098

25.940
26.545

783
8.597

132.994
GROOT-BRITTANNIE

2016
5.564

7.439
49.285

8.637
65.883

34.018
2.690

108.232
118.489

1.018
18.723

419.977
2015

6.636
10.234

63.187
9.146

69.731
35.369

3.017
115.193

103.085
1.321

19.885
436.804

2014
4.517

12.471
70.325

8.021
70.463

37.591
3.370

118.600
108.558

850
20.263

455.028
IERLAND

2016
1.369

22
1.881

631
6.043

5.108
651

9.799
19.593

181
2.515

47.793
2015

575
58

2.081
883

7.606
3.623

289
10.510

18.249
100

2.293
46.268

2014
1.292

221
2.502

833
5.856

2.991
301

8.985
15.777

86
1.828

40.672
ITALIE

2016
22

4
351

6.937
5.477

3.945
15.220

53.213
9.187

485
10.432

105.275
2015

71
26

502
9.566

5.530
4.167

18.602
57.412

8.350
1.452

13.308
118.987

2014
151

14
363

7.604
3.842

4.305
16.390

47.730
7.125

909
12.686

101.121
POLEN

2016
504

65
5.371

1.825
14.728

15.631
591

34.174
10.514

7.000
2.443

92.845
2015

3.843
42

3.138
2.007

13.598
13.000

739
29.447

10.250
4.221

1.622
81.907

2014
860

18
2.642

1.513
12.365

9.411
843

28.729
15.679

895
2.713

75.669
SPANJE

2016
1.067

7
343

2.071
204

10.927
421

26.932
18.099

96
2.107

62.272
2015

559
0

446
1.497

397
8.574

757
28.436

7.162
78

1.230
49.137

2014
367

7
1.082

1.340
363

5.397
371

19.769
8.396

9
995

38.095
TSJECHIE

2016
1.610

5
4.924

2.781
8.570

6.004
1.044

18.243
5.531

6.913
4.250

59.877
2015

3.263
6

4.911
2.657

9.416
6.405

227
22.777

5.583
9.016

3.653
67.915

2014
1.446

34
6.624

3.307
9.966

4.008
129

22.530
5.279

7.681
1.652

62.656
ZW

EDEN
2016

1.373
462

8.388
2.031

15.427
9.862

1.148
42.479

9.229
170

9.616
100.184

2015
1.692

249
8.666

2.395
14.813

9.793
1.509

42.735
10.273

153
9.507

101.786
2014

1.946
159

9.006
2.128

16.834
8.936

1.832
44.172

10.629
542

10.608
106.794

Overige landen
2016

13.400
7.358

12.306
20.330

80.883
58.632

8.544
78.912

754.683
11.595

33.522
1.080.164

2015
16.599

7.181
12.219

25.601
66.829

55.013
8.825

84.332
802.321

20.580
33.598

1.133.099
2014

20.487
6.375

17.933
40.193

67.780
104.408

8.862
122.986

691.784
30.374

35.504
1.146.684

Totaal
2016

55.983
43.619

253.783
99.410

305.910
185.654

47.050
754.119

1.051.464
51.666

164.681
3.013.339

2015
68.415

50.936
294.866

115.010
306.602

173.020
51.141

776.664
1.066.089

65.792
162.099

3.130.634
2014

67.072
52.739

342.229
124.918

299.498
215.822

52.736
808.334

964.104
66.360

159.071
3.152.883
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