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HYGIËNEMAATREGELEN BIJ ZENDINGSINSPECTIES  
 
In deze notitie wordt beschreven welke hygiënemaatregelen inspecteurs van het KCB nemen bij het 
doen van kwaliteitsinspecties voor G&F (import, export, interne markt) en fytosanitaire inspecties 
(groenten en fruit, hout en kruidachtige gewassen en diversen). De te nemen maatregelen hebben als 
doel het voorkomen van kruisbesmetting en het voorkomen van het verspreiden van plantenziekten 
en plagen. De inspecteur handelt zodanig dat hij/zij niet bijdraagt aan de verspreiding van ziekten en 
plagen tussen partijen, zendingen, teelten en bedrijven.  
 
Algemeen 
De inspecteur meldt zich aan bij de verantwoordelijke persoon op het bedrijf/de locatie en stelt de 
verantwoordelijke in kennis van het doel van zijn komst. 
Indien de inspectielocatie een teeltbedrijf van tomaten of paprika betreft, meldt de inspecteur zich 
voordat hij de bedrijfsruimte betreedt, meldt het doel van het bezoek en vraagt of er aanvullende eisen 
gelden voor het betreden van de bedrijfsruimten. 
De inspecteur houdt zich bij het betreden van de bedrijfsruimte aan de voorschriften welke door het 
bedrijf zijn gesteld. Indien hier extra materiaal voor nodig is, zal het bedrijf hiervoor moeten zorgen.  
De inspecteur verzekert zich er van dat benodigde hulpmiddelen voor het uitvoeren van de inspectie, 
zoals b.v. messen en snoeischaren, schoon zijn.  
 
Zendinginspecties  

Voor bezoek aan sorteer- en pakbedrijven of ander locaties, waar zendingen klaarstaan voor 
een inspectie, gelden geen bijzondere maatregelen op het gebied van kleding.  

Tijdens de uitvoering van de inspectie wordt er bij de vondst van een Q-organisme of bij de 
vondst van een vermoedelijk Q-organisme zodanig gehandeld dat kruisbesmetting (tussen 
partijen) wordt voorkomen.  
Indien risico op kruisbesmetting bestaat, worden de volgende maatregelen genomen:  

- papier of ander materiaal dat gebruikt wordt in verband met het uitkloppen van insecten, 
worden gereinigd of vervangen;  

- kruisbesmetting via kleding (mouwen) wordt voorkomen;  
- aangesneden vruchten, bollen en knollen worden uit de partij gehouden;  
- handen en gebruikt gereedschap worden ontsmet.  

 

Bij bezoek aan koelcellen of bewaarplaatsen waar producten in bulk liggen opgeslagen en 
waar men rechtstreeks in contact komt met het product om b.v. monsters te nemen, is 
beschermende kleding vereist. De inspecteur:  

- maakt gebruik van wegwerpoveralls;  
- maakt gebruik van laarzen (ontsmetten) of van wegwerpoverschoenen;  

- laat na bezoek aan deze koelcellen of bewaarplaatsen de gebruikte beschermende 
kleding achter op het bedrijf of neemt deze op een verantwoorde wijze mee. In het laatste 
geval dient de beschermende kleding in een plastic zak gedaan te worden en in de auto 
gescheiden te blijven van de schone materialen.  

 
Planten of plantaardige producten die ten behoeve van onderzoek worden verzameld, worden op het 
bedrijf in schone monsterzakken verpakt en verzegeld.  
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HYGIËNEMAATREGELEN BIJ BEDRIJFSINSPECTIES  
 
In deze notitie wordt beschreven welke hygiënemaatregelen inspecteurs van het KCB nemen bij het 
betreden van de teeltruimten en percelen van teelbedrijven. De te nemen maatregelen hebben als 
doel het voorkomen van de verspreiding van besmettelijke plantenziekten en plagen.  
De inspecteur handelt zodanig dat hij/zij niet bijdraagt aan de verspreiding van ziekten en plagen 
tussen partijen, zendingen, teelten en bedrijven.  
 
Algemeen:  
De inspecteur houdt zich bij het betreden van de bedrijfsruimte, teeltruimte en percelen aan de 
voorschriften welke door het bedrijf zijn gesteld. Indien hier extra materiaal voor nodig is, zal het 
bedrijf hiervoor moeten zorgen.  
De inspecteur beperkt zich bij het betreden van de percelen of teeltruimten tot werkzaamheden die 
er noodzakelijkerwijs moeten uitgevoerd (Bijvoorbeeld: monsterneming).  
De inspecteur verzekert zich ervan dat de benodigde hulpmiddelen voor het uitvoeren van de 
inspectie, zoals b.v. messen en snoeischaren, schoon en ontsmet zijn.  
 
Betreden percelen  
Indien het bedrijf geen specifieke hygiëne-eisen stelt, worden deze door de inspecteur op de volgende 
manier ingevuld:  

- de inspecteur draagt een wegwerpoverall en wegwerpoverschoenen bij werkzaamheden 
in het perceel op een wijze dat er alleen contact kan zijn tussen het gewas en de 
wegwerpmaterialen. Als alternatief kan gewerkt worden met gewone laarzen die achteraf 
worden gereinigd en ontsmet met een ontsmettingsmiddel;  

- de materialen worden op het bedrijf/perceel achtergelaten indien daar voorzieningen 
voor zijn;  

- indien er geen voorzieningen op het bedrijf/perceel aanwezig zijn om afval weg te gooien, 
worden de wegwerpmaterialen in een plastic zak gedaan en meegenomen.  

 
Betreden teeltruimten  
Indien het bedrijf geen specifieke hygiëne-eisen stelt, worden deze door de inspecteur op de volgende 
manier ingevuld:  

- de inspecteur draagt bij werkzaamheden in de kas/het compartiment een 
wegwerpoverall, wegwerpoverschoenen en een haarnetje die achtergelaten worden bij 
het verlaten van kas;  

- de inspecteur gebruikt bij werkzaamheden die ten behoeve van een inspectie worden 
uitgevoerd schone wegwerphandschoenen; 

- indien er bij werkzaamheden ten behoeve van een inspectie gereedschappen nodig zijn, 
b.v. bij het nemen van vruchtmonsters, gebruikt de inspecteur zo veel als mogelijk 
gereedschappen die het bedrijf toebehoren of door het bedrijf beschikbaar worden 
gesteld; 

- de materialen worden op het bedrijf achtergelaten indien daar voorzieningen voor zijn;  
- indien er geen voorzieningen op het bedrijf aanwezig zijn om afval weg te gooien, worden 

de wegwerpmaterialen in een plastic zak gedaan en meegenomen.  
 
Planten of plantaardige producten die ten behoeve van onderzoek worden verzameld, worden op het 
bedrijf in schone monsterzakken verpakt en verzegeld. 
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Aanvulling voor betreden teeltruimten tomaat en paprika in verband met ToBRFV 

- de inspecteur meldt zich, bij een eerste bezoek aan het teeltbedrijf, een dag van te voren 
telefonisch aan bij de verantwoordelijke persoon van het bedrijf/de locatie en stelt de 
persoon in kennis van het doel van zijn komst. 

- bij volgende bezoeken aan het teeltbedrijf, meldt de inspecteur zich aan op het moment 
dat hij op het terrein van het bedrijf arriveert, in ieder geval voor het betreden van de 
bedrijfsruimten. 

- de inspecteur informeert of er op het bedrijf specifieke hygiëne-eisen gelden. Indien er 
specifieke eisen gelden, wordt dit genoteerd en worden collega’s geïnformeerd die ook bij 
dit bedrijf op bezoek gaan.  

 
Er wordt niet meer dan één tomatenbedrijf per dag bezocht en dit bezoek wordt aan het begin van de 
dag gepland. 
 
Indien het bedrijf geen specifieke hygiëne-eisen stelt, worden deze door de inspecteur op de volgende 
manier ingevuld: 

- omkleden voor het betreden van het bedrijf; 
- mobiele telefoon en tablet worden achtergelaten in de auto; 
- sieraden en/of horloges worden afgedaan; 
- bij werkzaamheden in de schuur/de kas/het compartiment worden wegwerpoveralls, 

wegwerpoverschoenen, wegwerphandschoenen en haarnetjes gedragen die 
achtergelaten worden bij het verlaten van kas; 

- bij werkzaamheden die ten behoeve van een inspectie worden uitgevoerd, worden schone 
wegwerphandschoenen gebruikt; 

- indien er bij werkzaamheden ten behoeve van een inspectie gereedschappen nodig zijn, 
b.v. bij het nemen van vruchtmonsters, worden zo veel als mogelijk gereedschappen 
gebruikt die het bedrijf toebehoren of door het bedrijf beschikbaar worden gesteld; 

- de materialen worden op het bedrijf achtergelaten, zodanig dat het ook zichtbaar is voor 
de contactpersoon van het bedrijf. 

 


