Handhavingsdocument
behorende bij het RIK-Reglement

Deel I – Audit
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Bij constatering van een afwijking tijdens een bedrijfsaudit treedt op grond van artikel 6.1 van het RIK het Handhavingsdocument in werking. Daarbij
kunnen maatregelen genomen worden volgens het onderstaande schema deel I “Maatregelen bij afwijkingen bij de bedrijfsaudit”. Indien het KCB
daartoe aanleiding ziet, kan het KCB besluiten om niet over te gaan tot de toepassing van het Handhavingsdocument maar de
deelnemingsovereenkomst eenzijdig met onmiddelijke ingang te beëindigen.
Het KCB deelt afwijkingen in categorieën in. RIK-deelnemers moeten elke afwijking binnen de kortst mogelijke termijn aantoonbaar herstellen door
het nemen van corrigerende maatregelen, uiterlijk binnen de door het KCB gestelde periode.
Bij een A afwijking dient de RIK-deelnemer direct een plan op te stellen voor de te nemen corrigerende maatregelen. In dit plan moet tevens
aangegeven worden wanneer de RIK-deelnemer denkt het effect van de corrigerende maatregelen te kunnen verifiëren. In overleg wordt de datum
voor het herbezoek gepland. Wanneer bij dit herbezoek blijkt dat de genomen corrigerende maatregelen geen effect hebben gehad, wordt de RIKdeelnemer geschorst uit het RIK voor de duur dat de afwijking(en) niet gecorrigeerd is (zijn).
De RIK-deelnemer meldt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 6 maanden aan het KCB wanneer hij meent dat de afwijking(en) opgeheven is (zijn)
zodat een audit kan worden gepland. Indien de RIK-deelnemer niet binnen 6 maanden een corrigerende maatregel indient, wordt de
deelnemingsovereenkomst eenzijdig door het KCB beëindigd.
Indien bij de constatering van één of meerdere A afwijkingen daarvoor niet direct een oplossing kan worden gegeven door de RIK-deelnemer, wordt
de RIK-deelnemer geschorst voor de duur dat de afwijking(en) niet gecorrigeerd is (zijn). De RIK-deelnemer meldt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk
binnen 6 maanden aan het KCB wanneer hij meent dat de afwijking(en) opgeheven is (zijn) zodat een audit kan worden gepland. Indien de RIKdeelnemer niet binnen 6 maanden een corrigerende maatregel indient, wordt de deelnemingsovereenkomst eenzijdig door het KCB beëindigd.
Na een schorsingsperiode vindt een audit plaats om te verifiëren of de corrigerende maatregelen voor de geconstateerde afwijkingen effect hebben
gehad. De kosten van deze audit worden aan de RIK-deelnemer doorberekend. Bij een positieve uitkomst van de audit blijft de RIK-deelnemer
deelnemen aan het RIK. Bij de RIK-deelnemer wordt de controlesystematiek behorend bij het RIK toegepast. Bij een negatieve uitkomst van de audit
wordt de deelnemingsovereenkomst beëindigd en wordt de standaard controlesystematiek van het KCB van toepassing.
Wanneer een schorsing wordt ingesteld naar aanleiding van een afwijking tijdens een bedrijfsaudit, dan geldt gedurende de periode van schorsing
voor zowel de import, de export alsook de interne markt (Structureel Toezicht) de standaard controlesystematiek die geldt voor marktdeelnemers die
niet deelnemen aan het RIK.
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I. Maatregelen bij afwijkingen bij de bedrijfsaudit
Categorie
afwijking
A
fatale
afwijking

B
ernstige
afwijking

C
lichte
afwijking

Situaties
- Een afwijking die de basisprincipes van het RIK schendt.
- Een structurele afwijking (die nog steeds voortduurt) die
van directe invloed is of kan zijn op de productkwaliteit.
- Een niet binnen de gestelde termijn opgeloste ernstige
afwijking categorie B.
- Een ernstige afwijking categorie B die binnen 2 jaar na
opheffen opnieuw wordt geconstateerd.
- Een eenmalige afwijking die van directe invloed is of kan
zijn op de productkwaliteit.
- Een niet binnen de gestelde termijn opgeloste lichte
afwijking categorie C.
- Een lichte afwijking categorie C die binnen 2 jaar na
opheffen opnieuw wordt geconstateerd
- Een lichte afwijking die geen directe invloed heeft op de
productkwaliteit.
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Termijn
correctie
direct

1 maand

Maatregelen indien afwijking niet wordt opgeheven binnen de gestelde correctie termijn. Audit ter
verificatie
Schorsing, daarna eventueel uitsluiting van deelname aan het RIK en beëindiging van de Ja
deelnemingsovereenkomst. In de periode van schorsing geldt voor zowel de import, de
export alsook de interne markt (Structureel Toezicht) de standaard controlesystematiek,
die voor de marktdeelnemer zou gelden indien hij geen deelnemer aan het RIK zou zijn.
Alle controles worden doorberekend aan de RIK-deelnemer.
Indien binnen 2 jaar na constatering van een fatale afwijking wederom een fatale
afwijking wordt geconstateerd, wordt de deelname direct beëindigd.
Deelname aan het RIK blijft gehandhaafd, afwijking wordt categorie A.
Ja

3 maanden Deelname aan het RIK blijft gehandhaafd, afwijking wordt categorie B.

Nee
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Deel II –Overtredingen
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Bij constatering van een overtreding zoals bedoeld in artikel 1 van het Reglement Interne Kwaliteitscontrole (RIK) door het KCB, treedt op grond van
artikel 6.2 van het RIK het Handhavingsdocument in werking. Daarbij wordt gewerkt met een puntensysteem zoals omschreven in het onderstaande
schema deel II “Maatregelen bij geconstateerde overtredingen”. Tegelijkertijd kan het KCB de overtreding voorleggen aan het Tuchtgerecht van het
KCB. Artikel 6.2 van het RIK is van toepassing.
Indien het KCB daartoe aanleiding ziet, kan het KCB besluiten om niet over te gaan tot Handhaving maar de deelnemingsovereenkomst eenzijdig met
onmiddelijke ingang beëindigen. Een aanleiding kan bijvoorbeeld zijn, de ernst van de overtreding of een voortdurende herhaling van overtredingen
over een langere periode.
Indien een RIK-deelnemer binnen een periode van drie maanden een puntentotaal van zes of meer heeft, wordt de RIK-deelnemer door het KCB
geschorst en wordt de zogenoemde 1e Handhaving toegepast. Er geldt dan voor een periode van vier weken de standaard controlesystematiek voor
de interne markt (Structureel Toezicht), waarbij een frequentie van één bezoek per week geldt. De kosten van alle controles worden doorberekend
aan de RIK-deelnemer, waarbij de tarieven uit het Tarievenoverzicht van toepassing zijn (zie www.kcb.nl ). In de brief waarmee de RIK-deelnemer van
de maatregel op de hoogte wordt gebracht, is de datum opgenomen waarop de periode van 1e Handhaving begint. Extra Structureel Toezicht in het
kader van de Handhaving is niet van toepassing op gekoppelde teeltbedrijven.
Een RIK-deelnemer is verplicht bij iedere geconstateerde overtreding een analyse van de oorzaak op te stellen en corrigerende maatregelen te nemen.
Voor overtredingen die leiden tot het toepassen van Handhaving dienen de analyse van de oorzaak en de beschrijving van de te nemen corrigerende
maatregelen binnen 5 werkdagen aan het KCB te worden toegestuurd. In de brief waarmee de RIK-deelnemer van de maatregel op de hoogte wordt
gebracht, is de datum opgenomen waarop de corrigerende maatregel bij het KCB binnen moet zijn.
Aan het begin van de periode van Handhaving wordt het puntentotaal op nul gesteld en begint de telling opnieuw.
Aan het eind van de periode van Handhaving stuurt de RIK-deelnemer een rapportage aan het KCB waarin een evaluatie van de genomen corrigerende
maatregel(en) is beschreven en waarin gedocumenteerd wordt aangegeven of de genomen maatregel(en) afdoende is (zijn). In de onder punt 2.
genoemde brief waarmee de RIK-deelnemer van de maatregel op de hoogte wordt gebracht, is de datum opgenomen waarop de rapportage bij het
KCB binnen moet zijn. Er kan een audit plaatsvinden gericht op de analyse van de oorzaak en de genomen corrigerende maatregelen. De
controleresultaten van de tijdens de 4 weken uitgevoerde controles zijn input voor deze audit. Indien een audit wordt uitgevoerd, worden de kosten
van de audit doorberekend aan de RIK-deelnemer. Bij een positieve uitkomst van de audit wordt de schorsing opgeheven en blijft de RIK-deelnemer
deelnemen aan het RIK. Bij een negatieve uitkomst van deze audit (corrigerende maatregelen door de RIK-deelnemer zijn niet afdoende gebleken)
kan de deelnemingsovereenkomst beëindigd worden.
Indien aan het einde van de periode van 1e Handhaving waarin de onder punt 2. genoemde standaard controlesystematiek voor de interne markt
(Structureel Toezicht) van toepassing is op het bedrijf het puntentotaal wederom 6 of meer punten is, blijft de schorsing gehandhaafd en wordt de
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7.

8.
9.

10.
11.

12.

periode waarin de standaard controlesystematiek wordt toegepast, verlengd met 4 weken, de zogenoemde 2e Handhaving. De 2e Handhaving volgt
dan direct aansluitend op de periode van 1e Handhaving. De kosten van de controles worden doorberekend aan de RIK-deelnemer. De werkwijze zoals
beschreven onder punt 3., punt 4. en punt 5. is ook voor de periode van 2e Handhaving van toepassing.
Indien binnen 1 jaar na de start van de periode van 1e Handhaving gedurende een periode van 3 maanden het puntentotaal wederom 6 punten of
meer is, volgt een 2e Handhaving van 4 weken waarin de onder punt 2. genoemde standaard controlesystematiek wordt toegepast. De kosten van de
controles worden doorberekend aan de RIK-deelnemer. De werkwijze zoals beschreven onder punt 3., punt 4. en punt 5. is ook voor de periode van
2e Handhaving van toepassing.
Indien tijdens de periode van 2e Handhaving het puntentotaal wederom 6 punten of meer wordt, wordt de RIK deelname beëindigd.
Indien binnen 12 maanden na de start van de periode van 1e Handhaving een periode van 2e Handhaving heeft plaatsgevonden en daarna in dat
tijdsbestek van 12 maanden binnen een periode van 3 maanden opnieuw een puntentotaal van 6 of hoger wordt bereikt, leidt dit tot beëindiging van
de RIK deelname.
Alle aangerekende punten voor overtredingen blijven tot 3 maanden na constatering van de overtreding van kracht, tenzij er voor het verstrijken van
de 3 maanden sprake is van Handhaving waardoor het puntentotaal op nul gesteld wordt.
Indien de RIK-deelnemer op 1 januari van enig jaar gedurende de voorafgaande zes aaneengesloten maanden geen overtredingen heeft begaan, wordt
een bonuspunt toegekend. Indien de RIK-deelnemer op 1 juli van enig jaar gedurende de voorafgaande zes aaneengesloten maanden geen
overtredingen heeft begaan, wordt ook een bonuspunt toegekend. Per kalenderjaar zijn derhalve 2 bonuspunten te verdienen. Bonuspunten blijven
maximaal 1 jaar van kracht en worden verrekend met het puntentotaal van de RIK-deelnemer. Bij ingang van een Handhavingsperiode, wanneer het
puntentotaal op nul gesteld wordt, vervallen eerder toegekende bonuspunten automatisch.
Na beëindiging van de deelnemingsovereenkomst RIK geldt dat de marktdeelnemer een half jaar moet wachten tot opnieuw een aanvraag tot
deelname kan worden ingediend.
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II. Maatregelen bij geconstateerde overtredingen
Overtreding*
Het vermelden van een land van oorsprong op de verpakking, dat niet overeenkomt met het werkelijke land van oorsprong.

Aantal punten
4

Het verhandelen resp. ten verkoop voorhanden hebben van een partij groenten of fruit met ernstige gebreken met een uitvalpercentage hoger dan 10%.
Het verhandelen resp. ten verkoop voorhanden hebben van een partij groenten of fruit met ernstige gebreken met een uitvalpercentage hoger dan 5% tot
maximaal 10%.

4
2

Het verhandelen resp. ten verkoop voorhanden hebben van een partij groenten of fruit met ernstige gebreken, met een uitvalpercentage hoger dan 3% tot
maximaal 5%.

1

Het verhandelen resp. ten verkoop voorhanden hebben van een partij groenten of fruit met ernstige gebreken met een uitvalpercentage lager dan 3%.

0

Het verhandelen, verplaatsen resp. vervoeren van een afgekeurde partij, of deel daarvan terwijl deze niet is teruggemeld aan het KCB.

2

Het verhandelen resp. ten verkoop voorhanden hebben van een partij groenten of fruit, met niet ernstige gebreken, met een uitvalpercentage hoger dan
25%.
Het verhandelen resp. ten verkoop voorhanden hebben van een partij groenten of fruit, met niet ernstige gebreken met een uitvalpercentage hoger dan
15% tot maximaal 25%.

2

Het verhandelen resp. ten verkoop voorhanden hebben van een partij groenten of fruit met niet ernstige gebreken met een uitvalpercentage lager dan
15%.
Overtredingen van aanduidingsvoorschriften, met uitzondering van het vermelden van een land van oorsprong op de verpakking, dat niet overeenkomt met
het werkelijke land van oorsprong (daarvoor geldt een hoger aantal punten).
Overtredingen van sorteringsvoorschriften.
Overige overtredingen van de voorschriften.

0

Bonus
Op 1 januari zes aaneengesloten maanden geen overtreding geconstateerd door het KCB.
Op 1 juli zes aaneengesloten maanden geen overtreding geconstateerd door het KCB.

1

1
1
1
Aantal punten
-1
-1

*) Punten worden toegekend aan de initieel door het KCB tijdens de inspectie geconstateerde overtreding.
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Totaal aantal punten
Puntentotaal van 6 (of meer) in
periode van 3 maanden

Puntentotaal van 6 (of meer)
tijdens 1e Handhaving
Puntentotaal van 6 (of meer) in
periode van 3 maanden
vastgesteldbinnen 12 maanden
na start 1e Handhaving

Puntentotaal van 6 (of meer)
tijdens 2e Handhaving
Puntentotaal van 6 (of meer) in
periode van 3 maanden, op
enig moment na start 2e
Handhaving maar binnen 12
maanden na start 1e
Handhaving
Alle overige gevallen

Maatregelen
Instellen 1e Handhaving 4 weken:
Bij de RIK-deelnemer geldt, gedurende een periode van 4 weken, volgend op de constatering van de overtreding die tot
het puntentotaal van 6 of meer leidt, de standaard controlesystematiek voor de interne markt (Structureel Toezicht), met
dien verstande dat voor het Structureel Toezicht één bezoek per week geldt. De RIK-deelnemer neemt corrigerende
maatregelen.
Gedurende de periode van standaard controlesystematiek wordt de RIK-deelnemer geschorst, maar de deelname aan het
RIK blijft in stand inclusief de bij het RIK behorende verplichtingen voor de deelnemer, waaronder het verrichten van
kwaliteitscontroles. De controles voor het Structureel Toezicht worden doorberekend aan de RIK-deelnemer. De RIK
deelname blijft vooralsnog gehandhaafd afhankelijk van de vraag of de door de deelnemer genomen maatregel(en)
afdoende is (zijn). Wanneer dit niet het geval is, kan de deelnemingsovereenkomst beëindigd worden.
Bij aanvang van de periode van 4 weken schorsing wordt het puntentotaal op nul gesteld en begint de telling opnieuw.
Instellen 2e Handhaving 4 weken:
Bij de RIK-deelnemer geldt wederom, gedurende een periode van 4 weken, volgend op de constatering van de
overtreding, de standaard controlesystematiek voor de interne markt (Structureel Toezicht), met dien verstande dat voor
het Structureel Toezicht één bezoek per week geldt. De RIK-deelnemer neemt corrigerende maatregelen.
Gedurende de periode van standaard controlesystematiek wordt de RIK-deelnemer geschorst, maar de deelname aan het
RIK blijft in stand inclusief de bij het RIK behorende verplichtingen voor de deelnemer, waaronder het verrichten van
kwaliteitscontroles. De controles voor het Structureel Toezicht worden doorberekend aan de RIK-deelnemer. De RIK
deelname blijft vooralsnog gehandhaafd afhankelijk van de vraag of de door de deelnemer genomen maatregel(en)
afdoende is (zijn). Wanneer dit niet het geval is, kan de deelnemingsovereenkomst beëindigd worden.
Bij aanvang van de periode van 4 weken schorsing wordt het puntentotaal op nul gesteld en begint de telling opnieuw.
Beëindiging deelnemingsovereenkomst RIK.

Audit ter verificatie
Nee, tenzij het KCB daartoe
aanleiding ziet.

Voortzetting RIK-deelname

Niet van toepassing

Reglement Interne Kwaliteitscontrole (RIK)
Handhavingsdocument-01-01-2017

Ja, tenzij het KCB op andere
wijze heeft kunnen vaststellen
dat door de RIK-deelnemer
geheel aan de voorwaarden
wordt voldaan.

Niet van toepassing
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Stroomschema II: Maatregelen bij geconstateerde overtredingen
Overtreding geconstateerd. RIK-deelnemer krijgt daarvoor punten. ¹

¹) Aangerekende punten voor overtredingen blijven
tot 3 maanden na constatering van de overtreding van
kracht (tenzij er vóór het verstrijken van de 3 maanden
sprake is van Handhaving (HH) waardoor het puntentotaal
op 0 wordt gesteld).

Puntentotaal ≥ 6 in periode van 3 mnd? ²

Nee

Ja

RIK (géén HH)

²) Op 1 januari en 1 juli worden indien van toepassing
ook bonuspunten toegekend. Deze blijven maximaal
1 jaar gelden en worden meegenomen in de berekening
van het puntentotaal.

1e HH van 4 wk. ³ Puntentotaal op 0 gesteld.

Overtreding geconstateerd. RIK-deelnemer krijgt daarvoor punten.

Puntentotaal < 6.

Puntentotaal ≥ 6
binnen 1e HH

Puntentotaal ≥ 6 in periode
van 3 mnd vastgesteld binnen
12 mnd na start 1e HH.

Puntentotaal ≥ 6 in periode
van 3 mnd vastgesteld meer
dan 12 mnd na start 1e HH.

2e HH van 4 wk. ⁴ Puntentotaal op 0 gesteld.

Overtreding geconstateerd. RIK-deelnemer krijgt daarvoor punten.

Puntentotaal < 6.

Puntentotaal ≥ 6
binnen 2e HH

Puntentotaal ≥ 6 in periode
van 3 mnd vastgesteld binnen
12 mnd na start 1e HH.

Puntentotaal ≥ 6 in periode
van 3 mnd vastgesteld meer
dan 12 mnd na start 1e HH.

³) Bij de RIK-deelnemer geldt, gedurende een periode
van 4 weken, volgend op de constatering van de
overtreding die leidt tot het puntentotaal van 6 of
meer, de standaardcontrolesystematiek voor de interne
markt (Structureel Toezicht), met dien verstande dat
voor het Structureel Toezicht 1 bezoek per week geldt.
⁴) Bij de RIK-deelnemer geldt, gedurende een periode
van 4 weken, volgend op de constatering van de
overtreding die leidt tot het puntentotaal van 6 of
meer (en indien van toepassing aansluitend op de
periode van 1e HH), de standaardcontrolesystematiek
voor de interne markt (Structureel Toezicht), met dien
verstande dat voor het Structureel Toezicht 1 bezoek
per week geldt.

Beëindiging RIK-deelname
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