
 1 

 
 
 
 
 
 

 
 
Reglement KCB-tarieven kwaliteitscontrole 2017 
 
Het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB) heeft, gelet op artikel 11 van de Landbouwkwaliteitswet, het 
onderhavige reglement vastgesteld. 
 
Artikel 1 Definities 
 
In dit reglement worden de algemene bepalingen, definities en begrippen gebruikt overeenkomstig het 
gestelde in artikel 2 van de Statuten van het KCB, in artikel 1 van het Controlereglement van het KCB 
respectievelijk artikel 1 van het Reglement Interne Kwaliteitscontrole (RIK) van het KCB. 
Waar in dit reglement sprake is van een certificaat, wordt bedoeld het normcontrolecertificaat zoals 
beschreven in artikel 14 van de Uitvoeringsverordening (EU) 543/2011. 
 
Artikel 2 Kwaliteitscontrole 
 
1. Als vergoeding van de kosten voor het verwerken van de aanvraag voor de afgifte van een 

certificaat, bij het gebruik van CLIENT Export, wordt € 17,48 in rekening gebracht, indien sprake is 
van een verlaagd controleregime. 

 
2. Als vergoeding van de kosten voor het verwerken van de aanvraag voor de afgifte van een 

certificaat, bij het gebruik van CLIENT Export, wordt € 7,60 in rekening gebracht, indien geen sprake 
is van een verlaagd controleregime. 

 
3.  Namens het Ministerie van EZ brengt het KCB een toeslag in rekening van € 5,53 per via CLIENT 

Export opgemaakt certificaat. 
 
4. In het geval een (re)exportzending van een bedrijf dat geen deelnemer is aan het RIK wordt 

gecontroleerd respectievelijk een importzending van een bedrijf, ongeacht of het al dan niet 
deelnemer is aan RIK, wordt gecontroleerd, worden – naast de in het voorgaande lid in rekening 
gebrachte kosten per certificaat bij een (re)exportzending – als vergoeding voor de kosten voor het 
verrichten van een controle de volgende bedragen in rekening gebracht:  

a. € 1,52 per minuut indien de controle wordt verricht op maandag, dinsdag, woensdag, 
donderdag of vrijdag tussen 06.00 uur en 20.00 uur; 

b. € 3,04 per minuut indien de controle wordt verricht op zondag of op een algemeen erkende 
feestdag; 

c. € 2,28 per minuut indien de controle wordt verricht op een ander moment dan bedoeld onder 
a of b. 

 
5.  Als vergoeding voor de kosten van voorbereiding op inspectie door en verplaatsing van degene, die 

is belast met de in het vorige lid bedoelde controlewerkzaamheden dan wel met de uitvoering van 
een aangevraagde arbitrage, naar de plaats waar deze werkzaamheden worden uitgevoerd, wordt 
per keer het volgende tarief in rekening gebracht: 
a. € 48,64 indien de controle wordt verricht in de in het vorige lid, onder a, bedoelde periode; 
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b. € 72,96 indien de controle wordt verricht in de in het vorige lid, onder c, bedoelde periode; 
c. € 97,28 indien de controle wordt verricht in de in het vorige lid, onder b, bedoelde periode. 

 
6. Aanvullend op de in het vorige lid genoemde bedragen, wordt voor de uitvoering van een 

aangevraagde arbitrage in rekening gebracht een tarief van € 1,52 per minuut voor de situatie in 
het vorige lid, onder a beschreven, respectievelijk € 2,28 en € 3,04 voor de situaties in het vorige lid 
onder b en c beschreven. 

 
7. Indien degene die voor het verrichten van de werkzaamheden, bedoeld in het vierde lid op 

aangeven van het exporterende dan wel importerende bedrijf op een bepaald tijdstip en op een 
bepaalde plaats aanwezig is, maar de werkzaamheden door omstandigheden buiten toedoen van 
de met deze werkzaamheden belaste persoon, niet of niet volledig kunnen worden verricht, wordt 
het bedrijf, op wiens naam het certificaat staat, een bedrag in rekening gebracht van € 139,84. Dit 
tarief geldt ook in de gevallen dat er minder zendingen respectievelijk partijen gereed staan voor 
controle dan het aantal waarop de inspectieaanvraag betrekking heeft. 

 
8. De in het vijfde lid genoemde bedragen worden eveneens in rekening gebracht indien op verzoek 

van een bedrijf een document op de bedrijfslocatie wordt gewaarmerkt tot certificaat, terwijl geen 
controle van de zending is vereist. Deze bedragen zijn een vergoeding voor de kosten van 
verplaatsing van degene, die is belast met het waarmerken van het document, naar de plaats waar 
deze werkzaamheid wordt uitgevoerd. De hoogte van het in rekening gebrachte bedrag is 
afhankelijk van het tijdstip waarop de werkzaamheid plaatsvindt, waarbij hetgeen in het vijfde lid is 
bepaald, van toepassing is. Indien de situatie zoals omschreven in het zevende lid van toepassing is 
op de werkzaamheden zoals omschreven in dit lid, wordt een bedrag van € 48,64 in rekening 
gebracht. 

 
9. De in het vierde en vijfde lid genoemde bedragen worden eveneens in rekening gebracht indien na 

een afkeuring van een partij groenten en/of fruit wordt gecontroleerd of deze in overeenstemming 
met de voorschriften is gebracht respectievelijk de betrokken marktdeelnemer de afkeuring 
overeenkomstig de voorschriften heeft afgehandeld. De hiervoor genoemde werkzaamheid wordt 
als ‘nacontrole’ aangeduid. De in rekening te brengen bedragen zijn een vergoeding voor de kosten 
van verplaatsing van degene, die is belast met de nacontrole naar de plaats waar deze 
werkzaamheid wordt uitgevoerd, alsmede een vergoeding voor het verrichten van de nacontrole. 
De hoogte van de in rekening gebrachte bedragen is afhankelijk van het tijdstip waarop de 
werkzaamheid plaatsvindt, waarbij hetgeen in het vierde lid respectievelijk vijfde lid is bepaald, van 
toepassing is. 

 
10. Aanvullend op de, in het negende lid genoemde, nacontrole vindt, afhankelijk van de ernst van de 

geconstateerde overtreding van de voorschriften die tot een afkeuring heeft geleid en het 
handelsstadium waarin de afkeuring plaatsvindt, een extra, onaangekondigd controlebezoek plaats. 
De in het vierde en vijfde lid genoemde bedragen worden in rekening gebracht in het geval een 
hiervoor genoemd extra, onaangekondigd controlebezoek plaatsvindt. De in rekening te brengen 
bedragen zijn een vergoeding voor de kosten van verplaatsing van degene, die is belast met de 
uitvoering van dit controlebezoek naar de plaats waar deze werkzaamheid wordt uitgevoerd, 
alsmede een vergoeding voor het verrichten van de controle. De hoogte van het in rekening 
gebrachte bedrag is afhankelijk van het tijdstip waarop de werkzaamheid plaatsvindt, waarbij 
hetgeen in het vierde lid respectievelijk vijfde lid is bepaald, van toepassing is. 

 
11. a. In het geval op grond van artikel 6.2 van het RIK een RIK-deelnemer wordt geschorst en de in het 

Handhavingsdocument beschreven standaard controlesystematiek voor de interne markt 
(Structureel Toezicht) van toepassing is, worden de met die controles gepaard gaande kosten voor 
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vier controle-bezoeken gedurende vier weken ten bedrage van € 605,03 doorberekend aan de RIK-
deelnemer. 
b. Het onder a. genoemde bedrag wordt ook in rekening gebracht voor een eventuele 
daaropvolgende periode van vier weken standaard controle-systematiek, de zogenaamde 2e 
Handhaving, zoals bedoeld in Deel II - Overtredingen van het handhavingsdocument. 

 
12. Het Ministerie van Economische Zaken brengt een toeslag in rekening van € 5,53 per via CLIENT 

Export opgemaakt certificaat. Dit tarief wordt door het KCB namens het Ministerie van 
Economische Zaken in rekening gebracht. Dit tarief kan tussentijds door het Ministerie eenzijdig 
aangepast worden hetgeen dan door het KCB doorbeberekend zal worden. 

 
13. Als basistarief voor de verwerking van een inspectieaanvraag (fax-aanmeldings-)formulier voor 

CLIENT Import/Export geldt een bedrag van € 22,80 (per zending). Aanvullend daarop wordt een 
toeslag à € 0,76 in rekening gebracht per geslacht/variëteit. 

 
Artikel 3 Bananen 
 
 Als vergoeding van de kosten voor de behandeling van een beoordelingsverzoek kwaliteitscontrole 

bananen als bedoeld in de artikelen 1, 2 en 3 van Verordening (EG) 2898/95 wordt een tarief van    
€ 455,94 in rekening gebracht. 

 
Artikel 4 Structureel Toezicht 
 
1. De kosten samenhangend met het structureel toezicht worden middels een jaartarief in rekening 

gebracht bij de marktdeelnemers, die beschikken over een bedrijfslocatie waar structureel toezicht 
plaatsvindt. 

 
2. Op basis van een risicoanalyse die is beschreven in de, op de website van het KCB geplaatste, 

systematiek van het structureel toezicht, wordt bepaald of op een bedrijfslocatie structureel 
toezicht moet plaatsvinden en in welke risicocategorie de bedrijfslocatie wordt ingedeeld. 

 
3. Afhankelijk van de indeling in een bepaalde risicocategorie krijgt een bedrijfslocatie op jaarbasis 

een bepaald aantal controlebezoeken. 
 
4. De duur van de controlebezoeken wordt bepaald door de risicocategorie, waarin een bedrijfslocatie 

is ingedeeld. 
 
5. Bij de uitvoering van de risicoanalyse wordt rekening gehouden met het type marktdeelnemer, de 

vraag of bepaalde risicofactoren van toepassing zijn op de marktdeelnemer en de omvang van de 
activiteiten die door de marktdeelnemer worden uitgeoefend. 

 
6. Het jaartarief, dat bij een marktdeelnemer op wie structureel toezicht wordt uitgeoefend, in 

rekening wordt gebracht, is gekoppeld aan de risicocategorie waarin de bedrijfslocatie is ingedeeld. 
 
7. De jaartarieven behorende bij de verschillende risicocategorieën zijn: 

a. Bedrijfslocatie Risicocategorie I 
(jaarlijks 52 controlebezoeken van elk 1,125 uur): € 7.864,48 per 12 maanden 

b. Bedrijfslocatie Risicocategorie II 
(jaarlijks 26 controlebezoeken van elk 0,75 uur): € 3.043,04 per 12 maanden 

c. Bedrijfslocatie Risicocategorie II 
(jaarlijks 12 controlebezoeken van elk 0,75 uur): € 1.404,48 per 12 maanden 



 4 

d. Bedrijfslocatie Risicocategorie IIIa 
(jaarlijks 6 controlebezoeken van elk 0,75 uur): € 702,24 per 12 maanden 

e. Bedrijfslocatie Risicocategorie IV 
 (jaarlijks 2 controlebezoeken van elk 1,125 uur): € 302,48 per 12 maanden 
f. Bedrijfslocatie Risicocategorie V 
 (jaarlijks 2 controlebezoeken van elk 0,5 uur): € 188,48 per 12 maanden 
g. Teeltlocatie Risicocategorie TI 
 (jaarlijks 8 controlebezoeken van elk 0,5 uur): € 753,92 per 12 maanden 
h. Teeltlocatie Risicocategorie TII 
 (jaarlijks 6 controlebezoeken van elk 0,5 uur): € 565,44 per 12 maanden 
i. Teeltlocatie Risicocategorie TIII 
 (jaarlijks 4 controlebezoeken van elk 0,5 uur): € 376,96 per 12 maanden 
j. Teeltlocatie Risicocategorie TIIIa 
 (jaarlijks 2 controlebezoeken van een 0,5 uur): € 188,48 per 12 maanden 
 

8. Het in lid 7 sub e genoemde aantal controlebezoeken wordt verdubbeld wanneer de RIK-
deelnemer meerdere teeltbedrijven aan zich gekoppeld heeft. In dat geval vinden er zowel 
productcontroles plaats op de bedrijfslocatie van de RIK-deelnemer alsook op de bedrijfslocatie 
van de gekoppelde teeltbedrijven. 

 
9. Het KCB factureert de in lid 7 genoemde 12-maandstarieven tweemaal per jaar, in juli de helft en 

in december de andere. FinanciëIe verrekeningen als gevolg van tussentijdse indelingen of 
wijzigingen daarin, worden pro-rato (afgerond op maand-niveau) verwerkt. 

 
Artikel 5 Reglement Interne Kwaliteitscontrole (RIK) 
 
1. Als vergoeding voor de kosten van het uitvoeren van een nulmeting, bedoeld voor bedrijven die 

overwegen aan het RIK te gaan deelnemen, wordt € 455,94 per nulmeting in rekening gebracht. 
 
2. Als vergoeding voor de kosten van het uitvoeren van een bedrijfsaudit, als bedoeld in artikel 5.5 van 

het RIK, en die in het eerste jaar van deelname halfjaarlijks en daarna (bij positieve beoordeling) 
jaarlijks dan wel een keer per twee jaren, afhankelijk van de verhandelde producten, wordt 
uitgevoerd, wordt € 547,13 (per bedrijfsaudit) in rekening gebracht in het geval de werkzaamheden 
van het betrokken bedrijf betrekking hebben op één of twee producten en € 638,32 (per 
bedrijfsaudit) in rekening gebracht in het geval de werkzaamheden van het betrokken bedrijf 
betrekking hebben op drie of meer producten. 

 
3. In het geval een aanvraag voor deelname aan het RIK, als bedoeld in artikel 5.1 van het RIK, 

betrekking heeft op meerdere vestigingen van de aanvrager wordt het in lid 1 genoemde bedrag in 
rekening gebracht per vestiging waar een bedrijfsaudit of een deel daarvan heeft plaatsgevonden.  

 
4. In het geval een tussentijdse bedrijfsaudit, als bedoeld in artikel 5.5.2 van het RIK, wordt verricht, 

wordt € 547,13 (per audit) in rekening gebracht in het geval de werkzaamheden van het betrokken 
bedrijf betrekking hebben op een of twee producten en € 638,32 (per audit) in rekening gebracht in 
het geval de werkzaamheden van het betrokken bedrijf betrekking hebben op drie of meer 
producten. 

 
5. Indien een marktdeelnemer, op basis van de regeling in artikel 5.5.1 van het RIK, heeft verklaard de 

productkwaliteit bij gekoppelde teeltbedrijven te borgen, zal als onderdeel van de bedrijfsaudit ook 
een aantal teeltbedrijven worden geaudited. Het te hanteren tarief is afhankelijk van het aantal 
producten waarop de werkzaamheden van het betreffende bedrijf betrekking hebben en/of het 
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aantal gekoppelde teeltbedrijven. De tarieven, waarbij zowel het aantal producten als het aantal 
gekoppelde teeltbedrijven variëren, luiden: 
 

 Audit RIK, 1 of 2 producten, < 50 gekoppelde teeltbedrijven € 911,08 

 Audit RIK, 3 of meer producten, < 50 gekoppelde teeltbedrijven € 1.003,07 

 Audit RIK, 1 of 2 producten, 50 tot 200 gekoppelde teeltbedrijven € 1.276,63 

 Audit RIK, 3 of meer producten, 50 tot 200 gekoppelde teeltbedrijven € 1.367,82 

 Audit RIK, 1 of 2 producten, 200 of meer gekoppelde teeltbedrijven € 1.641,38 

 Audit RIK, 3 of meer producten, 200 of meer gekoppelde teeltbedrijven € 1.732,57 

 
Artikel 6 Omzetbelasting (BTW) 
 
Het KCB brengt bovenop de in dit reglement genoemde bedragen BTW in rekening daar waar wettelijk 
vereist. 
 
Artikel 7 Aanhalen 
 
Dit reglement kan worden aangehaald als ‘Reglement KCB-tarieven kwaliteitscontrole’. 
 
Artikel 8 Inwerkingtreding 
 
Dit gewijzigde reglement treedt in werking op 1 januari 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ir. K.J. van Ast     ir. M. de Graaf 
voorzitter     secretaris 
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Toelichting  
 
Ingevolge artikel 11 van de Landbouwkwaliteitswet kan een controle-instelling bedragen vaststellen voor 
de kosten van toezicht en keuring. Het Kwaliteits-Controle-Bureau heeft de tarieven die in dat kader zijn 
vastgesteld en door het Ministerie van Economische Zaken zijn goedgekeurd in een ‘Reglement KCB-
tarieven kwaliteitscontrole’ opgenomen. 
 
Het bestuur van het KCB hanteert het uitgangspunt, dat – daar waar dit mogelijk is – de kosten 
samenhangende met bepaalde werkzaamheden zoveel mogelijk in rekening moeten worden gebracht bij 
het bedrijf dat de kosten veroorzaakt (‘kostenmaker-is-kostendrager’). Dit leidt ertoe dat voor meerdere 
werkzaamheden, die het KCB verricht, tarieven gelden. Via deze tarieven worden de daarmee verband 
houdende begrotingskosten betaald.  
 
 
Basis voor tarieven 
 
De tarieven van het KCB zijn gebaseerd op het uurtarief, zoals dat voor een inspecteur geldt. Het uurtarief 
wordt berekend aan de hand van de begroting van het KCB. Ten opzichte van de in 2016 geldende tarieven 
worden de vanaf 1 januari 2017 geldende tarieven met 2% verhoogd. 
 
 
Structureel toezicht 
 
In de Uitvoeringsverordening (EU) 543/2011 is bepaald, dat het KCB op basis van een risicoanalyse bij de 
marktdeelnemers controles moet uitvoeren om na te gaan of de groenten en fruit die marktdeelnemers in 
hun bezit hebben en zich op de interne (EU-)markt bevinden, voldoen aan de handelsnormen. Teneinde 
daar invulling aan te geven heeft het KCB een systematiek van structureel toezicht ontwikkeld. In deze 
systematiek wordt door middel van een risicoanalyse bepaald of op een bedrijfslocatie van een 
marktdeelnemer structureel toezicht moet worden uitgeoefend en in welke risicocategorie de 
bedrijfslocatie wordt ingedeeld. Afhankelijk van de indeling in een bepaalde risicocategorie krijgt een 
bedrijfslocatie op jaarbasis een bepaald aantal controlebezoeken. De duur van de controlebezoeken wordt 
bepaald door de risicocategorie, waarin een bedrijfslocatie is ingedeeld. Bij de uitvoering van de 
risicoanalyse wordt rekening gehouden met het type marktdeelnemer, de vraag of bepaalde risicofactoren 
van toepassing zijn op de marktdeelnemer en de omvang van de activiteiten die door de marktdeelnemer 
worden uitgeoefend.  
 
De kosten samenhangende met het structureel toezicht worden middels een jaartarief in rekening gebracht 
bij de daarbij betrokken marktdeelnemers. Het jaartarief, dat bij een marktdeelnemer die over een 
bedrijfslocatie beschikt waar structureel toezicht plaatsvindt, in rekening wordt gebracht, is gekoppeld aan 
de risicocategorie waarin de bedrijfslocatie is ingedeeld.  
 
 
Reglement Interne Kwaliteitscontrole (RIK) 
 
Het KCB heeft in 2005 het Reglement Interne Kwaliteitscontrole (het RIK) vastgesteld dat per 1 januari 2013 
is gewijzigd. Per 1 januari 2014 en 1 januari 2017 is nogmaals een aantal wijzigingen doorgevoerd, met 
name in (verband met) het bij het RIK behorende Handhavingsdocument en aanpassingen aan gewijzigde 
Europese Verordeningen. Bedrijven kunnen deelnemen aan het RIK als zij voldoen aan een aantal 
(Europese) voorwaarden voor de kwaliteitszorg en tevens garanties bieden voor de productkwaliteit. Een 
gevolg van deelname aan het RIK is dat er bij het deelnemende bedrijf aanmerkelijk minder frequent 
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controles plaatsvinden dan bij een bedrijf dat niet deelneemt aan het RIK. Middels het RIK geeft het KCB 
nadere uitvoering aan artikel 12 van de Uitvoeringsverordening (EU) 543/2011. 
 
Indien een bedrijf een aanvraag voor deelname aan het RIK heeft ingediend bij het KCB wordt middels een 
bedrijfsaudit getoetst of het bedrijf voldoet aan de voorwaarden die op basis van het RIK gelden. Het 
voorliggende ‘Reglement KCB-tarieven kwaliteitscontrole’ strekt onder meer tot vaststelling van de tarieven 
als vergoeding voor de met de bedrijfsaudit samenhangende kosten, waaronder begrepen de reis- en 
salariskosten van degene die de audit uitvoert, en de kosten samenhangende met de interne verwerking 
van aanvragen voor deelname en de uitkomsten van de uitgevoerde bedrijfsaudits. 
 
Per 1 januari 2013 is het zogeheten Handhavingsdocument, behorende bij het RIK, van kracht geworden 
(gewijzigd per 1 januari 2014). Hierin zijn de maatregelen beschreven, die het KCB kan nemen in het geval 
bij een RIK-bedrijf een overtreding wordt geconstateerd. Dit houdt onder meer in dat de verlaagde 
controle-frequentie, die voor het betreffende RIK-bedrijf geldt, voor een bepaalde periode wordt 
ingetrokken en de ‘standaard’ controlesystematiek, zoals beschreven op de website van het KCB, van 
toepassing is. Er vinden dan voor een bepaalde periode, zoals beschreven in het Handhavingsdocument 
deel II, meer controles plaats dan voorheen. De kosten daarvan worden doorberekend aan het betreffende 
bedrijf. In artikel 2 lid 11 van het onderhavige Reglement KCB-tarieven kwaliteitscontrole is het betreffende 
bedrag vermeld. 
 
Per 1 januari 2017 verlaagt het KCB het tarief T1 aangezien het aantal controlebezoeken in categorie T1 
verlaagd is van 12 naar 8 controlebezoeken. Het betreft hier de bezoekfrequentie van een aantal 
teeltbedrijven van specifiek genormeerde producten. 
 
Tegelijkertijd creëert het KCB een nieuwe risico-categorie, TIII-a, voor teeltbedrijven die voorverpakkingen 
maken (gesloten kleinverpakkingen) hetgeen een groter risico inhoudt. De grens voor indeling in het 
structureel toezicht wordt verlaagd, waardoor meer teeltbedrijven worden ingedeeld. Hier vinden twee 
controlebezoeken per jaar plaats. 
 
Bij RIK-deelnemers, die teeltbedrijven aan zich hebben gekoppeld, wordt het aantal controles voor het 
structureel toezicht bij de gekoppelde teeltbedrijven met twee controlebezoeken verhoogd. De 
productcontroles vinden dan niet alleen plaats op de locatie van de RIK-deelnemer zelf, maar ook op de 
gekoppelde teeltbedrijven. Deze productcontroles (vier in totaal) worden in rekening gebracht bij de RIK-
deelnemer, te weten twee keer het jaartarief voor risicocategorie IV. 
 
 
Import- en exportcontrole 
 
Op grond van de Uitvoeringsverordening (EU) 543/2011 moeten de zendingen groenten en fruit waarop 
deze verordening van toepassing is en die in de Europese Unie worden ingevoerd dan wel naar landen 
buiten de Europese Unie worden geëxporteerd, worden gecontroleerd. Deze controles vinden 
steekproefsgewijs plaats op basis van een risicoanalyse. Voor import gelden dynamische 
controlepercentages. De systematiek voor het vaststellen van deze controlepercentages alsmede de 
geldende controlepercentages bij import van groenten en fruit staan op de website van het KCB 
(www.kcb.nl). De controlepercentages bij export staan ook op de website. 
 
Voor de situatie dat exporterende bedrijven deelnemen aan het RIK, is ervoor gekozen om alle kosten 
samenhangende met de afgifte van het certificaat (waaronder reistijd, controlekosten en administratieve 
kosten) te verdisconteren in één tarief per certificaat.  
 

http://www.kcb.nl/
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Voor de situatie dat exporterende bedrijven niet deelnemen aan het RIK, is ervoor gekozen om de 
controlekosten middels een minutentarief in rekening te brengen, aangevuld met een starttarief en een 
tarief per certificaat. Dit laatste tarief betreft slechts een vergoeding voor met name de administratieve 
verwerking van de certificaatgegevens. In tegenstelling tot het in de voorgaande alinea genoemde tarief 
per certificaat zijn hierin niet de controlekosten en de reistijd verdisconteerd. 
 
In de gevallen dat buiten de ‘reguliere’ werktijden werkzaamheden moeten worden verricht, wordt een 
kostendekkende verhoging van de tarieven toegepast. 
 
Vanwege de mogelijke uitvoering van de controles buiten kantooruren en in het weekend zijn naast een 
tarief voor de ‘reguliere’ werktijden ook tarieven vastgesteld voor de uren buiten de ’reguliere’ werktijden. 
 
Op grond van de Verordening (EU) Nr. 1308/2013 moeten de zendingen groenten en fruit waar deze 
verordening op van toepassing is en in de Europese Unie worden ingevoerd dan wel naar landen buiten de 
Europese Unie worden geëxporteerd, worden gecontroleerd. Voor bedrijven die deelnemen aan het RIK 
geldt een uitzondering. In het geval van invoer in de Europese Unie wordt bij gemiddeld één op de tien 
zendingen gecontroleerd of aan de kwaliteitsvoorschriften is voldaan. In het geval van export naar landen 
buiten de Europese Unie wordt dat bij RIK-bedrijven bij gemiddeld één op de twintig zendingen 
gecontroleerd.  
 
Voor de situatie dat exporterende bedrijven deelnemen aan het RIK en gemiddeld één op de twintig 
zendingen moet worden gecontroleerd, is ervoor gekozen om alle kosten samenhangende met de afgifte 
van het certificaat (waaronder reistijd, controlekosten en administratieve kosten) te verdisconteren in één 
tarief per certificaat.  
 
Voor de situatie dat exporterende bedrijven niet deelnemen aan het RIK en daardoor alle zendingen 
moeten worden gecontroleerd, is ervoor gekozen om de controlekosten middels een minutentarief in 
rekening te brengen, aangevuld met een starttarief en een tarief per certificaat. Dit laatste tarief betreft 
slechts een vergoeding voor met name de administratieve verwerking van de certificaatgegevens. In 
tegenstelling tot het in de voorgaande alinea genoemde tarief per certificaat zijn hier niet de 
controlekosten en de reistijd in verdisconteerd. 
 
In de gevallen, dat buiten de ‘reguliere’ werktijden werkzaamheden moeten worden verricht, wordt een 
kostendekkende verhoging van de tarieven toegepast. 
 
Vanwege de mogelijke uitvoering van de controles buiten kantooruren en in het weekend zijn naast een 
tarief voor de ‘reguliere’ werktijden ook tarieven vastgesteld voor de uren buiten de ‘reguliere’ werktijden. 
 
 
Nacontrole na afkeuring en aanvullend, extra controlebezoek 
 
De kosten samenhangend met een nacontrole na een afkeuring worden, overeenkomstig het 
eerdergenoemde principe ‘kostenmaker-is-kostendrager’, in rekening gebracht bij de marktdeelnemer bij 
wie de afkeuring plaatsvond respectievelijk bij de marktdeelnemer die de verantwoordelijkheid voor de 
afgekeurde partij heeft overgenomen. 
 
Het feit, dat bij een marktdeelnemer een afkeuring heeft plaatsgevonden, is een risico-verhogende factor 
en is aanleiding voor het KCB, afhankelijk van de ernst van de geconstateerde overtreding van de 
voorschriften die tot een afkeuring heeft geleid en het handelsstadium waarin de afkeuring plaatsvindt, een 
extra, onaangekondigd controlebezoek te laten plaatsvinden. De kosten van dit aanvullend, extra 
controlebezoek na een afkeuring worden bij de betrokken marktdeelnemer in rekening gebracht. 


