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KWALITEITS - CONTROLE - BUREAU 

 
Louis Pasteurlaan 6                                                                            Zoetermeer 

                 _______________________________________________________ 
 
 Controlereglement 

 van de Stichting: “Kwaliteits-Controle-Bureau” (KCB), 

 gevestigd te Zoetermeer 

 ------------------ 

AANHEF 

Het KCB is, op basis van artikel 14 van het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 (LKB2007), onder meer belast 

met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens het LKB2007 gestelde regels voor groenten en fruit 

en bananen, zoals bedoeld in artikel 8 van de Landbouwkwaliteitswet (LKW). 

Het bestuur van het KCB heeft, gelet op het bepaalde in artikel 10, tweede lid, van de LKW, het navolgende 

controlereglement vastgesteld. 

 

DEFINITIES 

Artikel 1 

In dit reglement wordt verstaan onder: 

a. algemene handelsnorm : de in artikel 3, eerste lid, van de Uitvoeringsverordening (EU) 543/2011 

genoemde en in Bijlage I, deel A, van die verordening nader 

beschreven norm voor alle producten, anders dan die vallen onder de 

specifieke handelsnormen, en waarin minimumeisen zijn gegeven 

inzake kwaliteit, rijpheid, tolerantie en aanduiding van de oorsprong 

van het product; 

b. bananen  : bananen, waar de Uitvoeringsverordening (EU) 1333/2011 op van 

toepassing is; 

c. CLIENT Export : het systeem voor het electronisch indienen van inspectie-aanvragen 

voor de export en verzoeken tot het waarmerken van 

exportcertificaten voor landbouwgoederen (CLIENT = 

Controleprocessen op Landbouwgoederen bij Import en Export naar 

een Nieuwe Toekomst); 

d. CLIENT Import : het systeem voor de electronische aangifte bij binnenkomst van 

landbouwgoederen in Nederland (CLIENT = Controleprocessen op 

Landbouwgoederen bij Import en Export naar een Nieuwe Toekomst); 
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e. controle  : de door het KCB verrichte controle van producten resp. partijen op het 

voldoen aan de voorschriften; 

f. controlecertificaat : het certificaat zoals bedoeld in artikel 14 lid 1 de Uitvoeringsver-

ordening (EU) 543/2011; 

g. controleplichtig : de producten die vermeld staan op de lijst ‘Controle- en 

controlecertificaatplichtige producten’, welke lijst op de website 

gepubliceerd is; 

h. groenten en fruit : groenten en fruit zoals bedoeld in bijlage I, deel IX van Verordening 

(EU) 1308/2013 en waarop de Uitvoeringsverordening (EU) 543/2011 

van toepassing is; 

i. in de handel brengen : in het vrije verkeer bedrijfsmatig ter beschikking of in voorraad 

houden, uitstallen of te koop aanbieden, verkopen, bezitten met het 

oog op de verkoop, alsmede tegen of zonder vergoeding aan derden 

beschikbaar stellen, leveren of overdragen (zoals gedefinieerd in 

artikel 1 van het LKB2007); 

j. inspecteur : de toezichthouder zoals bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene Wet 

Bestuursrecht (AWB), die bevoegd is voor het KCB 

controlewerkzaamheden te verrichten en een controlebeslissing te 

nemen; 

k. marktdeelnemer : de marktdeelnemer zoals bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de 

Uitvoeringsverordening (EU) 543/2011; 

l. partij   : de hoeveelheid producten, die voldoet aan de definitie, die is 

opgenomen in paragraaf 1.5 van Bijlage V van de 

Uitvoeringsverordening (EU) 543/2011; 

m. producten : groenten en fruit en bananen, zoals gedefinieerd in dit artikel; 

n. website  : de website van het KCB (www.kcb.nl); 

o. specifieke handelsnormen : de in artikel 3, tweede lid, van de Uitvoeringsverordening (EU) 

543/2011 genoemde en in Bijlage I, deel B, van die verordening nader 

beschreven normen voor de producten appelen, citrusvruchten, kiwi’s, 

sla/krulandijvie/andijvie, perziken en nectarines, peren, aardbeien, 

paprika’s, tafeldruiven en tomaten, waarin per product minimumeisen 

zijn gegeven inzake kwaliteit, sortering, tolerantie, presentatie en 

aanduidingen van het product alsmede de in Uitvoeringsverordening 

(EU) 1333/2011 genoemde handelsnorm voor bananen; 
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p. statuten  : de statuten van het KCB; 

q. verklaring van 

 niet-conformiteit : verklaring van niet-conformiteit zoals bedoeld in artikel 17, lid 3, van 

de Uitvoeringsverordening (EU) 543/2011; 

r. voorschriften : alle voorschriften waaraan de marktdeelnemer en producten moeten 

voldoen zoals neergelegd in Verordening (EU) 1308/2013, 

Uitvoeringsverordening (EU) 543/2011, Uitvoeringsverordening (EU) 

1333/2011, LKW, LKB2007, Landbouwkwaliteitsregeling 2007 (LKR 

2007) en de kwaliteitseisen gesteld door derde landen. 

 

Voor het overige wordt de terminologie overgenomen van de voorschriften en van de statuten, tenzij anders 

bepaald. 

 

CONTROLE OP VERPLICHTINGEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN MARKTDEELNEMERS 

Artikel 2 
1. Het KCB controleert op de verplichtingen van marktdeelnemers om producten respectievelijk partijen in 

de handel te brengen met inachtneming van de voorschriften. 

2. Het KCB controleert de nakoming van de uit dit reglement voortvloeiende verplichtingen ook indien aan 

anderen werkzaamheden, waarop de bepalingen van dit reglement van toepassing zijn, worden 

opgedragen. 

3. Het KCB controleert  de naleving van de uit dit reglement voortvloeiende verplichtingen  ook indien voor 

anderen werkzaamheden, waarop de bepalingen van dit reglement van toepassing zijn, worden verricht. 

 

CONTROLES IMPORT, EXPORT EN INTERNE MARKT 

Artikel 3 
1. a. Het KCB controleert of producten die worden geïmporteerd in of die worden geëxporteerd uit de EU  

voldoen aan de voorschriften. 

b. Het KCB voert controles uit om te controleren of de te importeren respectievelijk te exporteren 

producten aan de voorschriften voldoen, middels een risico-gebaseerde controlesystematiek zoals 

bedoeld in artikel 11 van de Uitvoeringsverordening (EU) 543/2011. 

2. a. Het KCB controleert of producten die zich in het handelsverkeer van de EU (interne markt) bevinden, 

voldoen aan de voorschriften. 

b. Het KCB controleert of de producten die zich in het handelsverkeer van de EU (interne markt) 

bevinden aan de voorschriften voldoen en voert controles uit middels een risico-gebaseerde 



Controlereglement KCB 2015-2016  blz. 4 van 5 
 

controlesystematiek zoals bedoeld in artikel 11 van de Uitvoeringsverordening (EU) 543/2011, die is 

vastgelegd in de systematiek van het Structureel Toezicht. 

3. a. De artikelen 11 en 12 van de Uitvoeringsverordening (EU) 543/2011 geven de mogelijkheid dat 

marktdeelnemers worden erkend. 

b. Ter verdere uitwerking van de onder sub a van dit lid bedoelde mogelijkheid heeft het KCB het 

“Reglement Interne Kwaliteitscontrole” (RIK) vastgesteld. 

4. a. Het KCB heeft te allen tijde de mogelijkheid om naast de importcontroles, de exportcontroles en de 

controles voor het Structureel Toezicht extra controles te verrichten als daartoe aanleiding is. 

b. De onder sub a van dit lid bedoelde extra controles worden getypeerd als Algemeen Toezicht. 

5. De in de voorgaande leden van dit artikel bedoelde controles zijn nader omschreven op de website. 

 

UITVOERING VAN DE CONTROLE 

Artikel 4 

1. De uitvoering van de controle van een partij vindt plaats met inachtneming van hetgeen is bepaald in 

artikel 17, eerste lid, van de Uitvoeringsverordening (EU) 543/2011 dat verwijst naar (Hoofdstuk 2 van) 

bijlage V van genoemde verordening. 

2. Het KCB publiceert op zijn website de door het KCB gehanteerde interpretaties van de algemene en 

specifieke handelsnorm(en).  

  

(DIGITAAL) CONTROLECERTIFICAAT 

Artikel 5 

1. Het KCB verstrekt op verzoek een controlecertificaat indien controleplichtige producten, bestemd voor 

de import in de Europese Unie, blijkens de controle voldoen aan de voor die producten geldende 

voorschriften dan wel op basis van de risico-analyse, zoals omschreven op de website, niet behoeven te 

worden gecontroleerd. 

2. Het KCB verstrekt een (digitaal) controlecertificaat indien controleplichtige producten, bestemd voor de 

export uit de Europese Unie, blijkens de controle voldoen aan de voor die producten geldende 

voorschriften dan wel op basis van de risico-analyse, zoals omschreven op de website, niet behoeven te 

worden gecontroleerd. 

3. Het (digitale) controlecertificaat heeft - behoudens door het KCB nader te stellen regels - geldigheid 

gedurende drie dagen, waaronder begrepen de dag van afgifte. 
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AFKEURING; VERKLARING VAN NIET-CONFORMITEIT 

Artikel 6 

1. Indien uit controle blijkt dat een partij niet met de voorschriften in overeenstemming is, stelt de 

inspecteur een verklaring van niet-conformiteit op waarin hij aangeeft aan welke voorschriften niet is 

voldaan. 

2. Een partij waarvoor de inspecteur een verklaring van niet-conformiteit heeft opgesteld, wordt 

overeenkomstig hetgeen is bepaald in artikel 14 van de LKR 2007 niet vervoerd, verplaatst dan wel in de 

handel gebracht, tenzij het KCB daarvoor toestemming heeft gegeven. 

3. Het KCB controleert na een afkeuring van een partij of deze in overeenstemming met de voorschriften is 

gebracht respectievelijk of de betrokken marktdeelnemer de afkeuring overeenkomstig de voorschriften 

heeft afgehandeld. 

 
HERINSPECTIE 

Artikel 7 

1. Indien een marktdeelnemer het niet eens is met een door of namens het KCB genomen eerste beslissing 

tot afkeuring kan hij, onder bepaalde voorwaarden, binnen 24 uur na de eerste inspectie een 

herinspectie aanvragen. 

2. De procedure voor de herinspectie, inclusief de in lid 1 bedoelde voorwaarden, staat beschreven op de 

website. 

 

SLOTBEPALING 

Artikel 8 

1. Dit reglement kan worden aangehaald als het “Controlereglement KCB”. 

2. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van het KCB in zijn vergadering van 8 december 2015. 

3. Het vaststellingsbesluit is goedgekeurd door de Minister van Economische Zaken bij besluit van 30 maart 

2016 en treedt in werking op 31 maart 2016. 

4. Het “Controlereglement K.C.B.”, zoals goedgekeurd bij beschikking van de Staatssecretaris van 

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 28 december 1992, No. J. 9220672, wordt per de datum van het 

voornoemde besluit van de Minister van Economische Zaken ingetrokken. 

 
 
 


