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REGLEMENT INTERNE KWALITEITSCONTROLE
Inleiding
Het Kwaliteits-Controle-Bureau (hierna: KCB) kan marktdeelnemers toelaten tot het Reglement Interne
Kwaliteitscontrole (hierna: RIK), waardoor een lagere controlefrequentie op die marktdeelnemer van
toepassing wordt voor kwaliteitscontrole van groenten en fruit. De marktdeelnemers dienen hiertoe een
aanvraag in als deelnemer aan het RIK. Deze marktdeelnemers moeten wel voldoen aan bepaalde EUvoorschriften voor de kwaliteitszorg en tevens garanties bieden voor de productkwaliteit. Middels het RIK
wordt nadere uitvoering gegeven aan artikel 12 van de Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011.
Artikel 1
Begrippen
Hierna wordt verstaan onder:
Aanvrager
De marktdeelnemer die door indiening van een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier te kennen geeft
te willen deelnemen aan het RIK.
Algemeen Toezicht
Het algemeen toezicht is erop gericht controles uit te voeren op het moment dat zich plotseling
kwaliteitsproblemen voordoen bij bepaalde soorten groenten of fruit, of dat signalen worden ontvangen dat
bij bepaalde marktdeelnemers de EU-kwaliteitsvoorschriften voor groenten en fruit niet worden nageleefd.
In een dergelijk geval verricht het KCB één of meerdere gerichte controles.
Algemene Handelsnorm
De algemene handelsnorm bevat de minimumeisen inzake de kwaliteit en de rijpheid, die zijn opgenomen in
Bijlage I, deel A van de Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 en die gelden voor producten waar geen
specifieke handelsnorm voor geldt.
Algemene werkwijze bedrijfsaudit
De algemene werkwijze bedrijfsaudit maakt onderdeel uit van het Reglement en beschrijft de werkwijze
rondom de bedrijfsaudit in het kader van het RIK en de afhandeling van eventueel bij de audit vastgestelde
afwijkingen.
Auditor
Een door het KCB aangewezen persoon, die de bedrijfsaudit uitvoert.
Bedrijfsaudit
Een systematisch onderzoek bij de aanvrager respectievelijk de deelnemer om te bepalen of de activiteiten
in relatie tot de KCB-Kwaliteitscode en de resultaten hiervan overeenkomen met de KCB-Kwaliteitscode (het
protocol en de bijbehorende toelichting) en of deze laatste doeltreffend ten uitvoer is gebracht.
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Commissie Toezicht Kwaliteitsvoorschriften Groenten & Fruit
Deze commissie geeft onafhankelijk advies bij overtredingen en andere vraagstukken betrekking hebbend op
het RIK. Tevens adviseert de commissie over schriftelijke bezwaren van marktdeelnemers die zijn ingedeeld
in het Structureel Toezicht. De leden van deze commissie zijn niet in dienst van het KCB.
Controle-instelling
Een door de overheid aangewezen instelling, die is belast met het uitoefenen van toezicht op de naleving van
publiekrechtelijke voorschriften, in casu het KCB.
Erkende marktdeelnemer
De hiervoor bedoelde marktdeelnemer is in Nederland erkend, wanneer hij aan de eisen van dit RIKReglement en de KCB-Kwaliteitscode voldoet en door het KCB is toegelaten tot deelnemer aan het RIK.
Hiermee wordt invulling gegeven aan artikel 12 van de Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011.
EU Kwaliteitsvoorschriften
De EU-voorschriften voor de kwaliteit van groenten en fruit zoals vastgelegd in
- Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 van de Commissie van 7 juni 2011
- Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1333/2011 van de Commissie van 19 december 2011 (groene
bananen)
Gekoppeld teeltbedrijf
Een teeltbedrijf dat 100% van de productie levert aan één RIK-deelnemer en deze RIK-deelnemer opgeeft in
de jaarlijkse registratie in de Database Marktdeelnemers (DMD). De RIK-deelnemer meldt dit teeltbedrijf aan
in zijn RIK-registratie bij het RIK-secretariaat en verklaart daarmee de productkwaliteit op het teeltbedrijf te
borgen. De koppeling tussen teeltbedrijf en RIK-deelnemer geldt voor de periode van één kalenderjaar,
daarna kunnen wijzigingen worden doorgevoerd. Van deze regel kan worden afgeweken indien de
handelsrelatie tussen teeltbedrijf en RIK-deelnemer gedurende het jaar wordt beëindigd.
Groenten en fruit
Eén of meer verse eetbare producten waarvoor EU-kwaliteitsvoorschriften zijn vastgesteld.
Handhavingsdocument
Het Handhavingsdocument is onderdeel van het Reglement waarin een nadere uitwerking is opgenomen van
de maatregelen die opgelegd kunnen worden bij afwijkingen geconstateerd tijdens een bedrijfsaudit resp.
bij geconstateerde overtredingen.
KCB-Kwaliteitscode
De KCB-Kwaliteitscode bevat een nadere uitwerking van onderdelen van het Reglement, bestaande uit:
- Definities van de KCB-Kwaliteitscode;
- Protocol van de KCB-Kwaliteitscode en de bijbehorende;
- Toelichting op het Protocol,
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zoals vastgesteld door het KCB en onderdeel uitmakend van het Reglement.
Marktdeelnemer
Een marktdeelnemer is volgens artikel 10 lid 2 van de Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011:
een natuurlijke of rechtspersoon:
a) die groenten en fruit waarvoor handelsnormen gelden, in zijn bezit heeft om deze:
i) uit te stallen of aan te bieden voor verkoop,
ii) te verkopen, of
iii) op een andere manier af te zetten, of
b) die met betrekking tot groenten en fruit waarvoor handelsnormen gelden, zelf één of meer van de onder
a) bedoelde activiteiten uitvoert.
NVWA
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit.
Overtreding
Als overtreding, genoemd in artikel 6.2 van het Reglement, wordt aangemerkt:
- het vermelden van een onjuist land van oorsprong op de verpakking of
- het verhandelen, verplaatsen respectievelijk vervoeren van een afgekeurde partij, of een deel
daarvan, terwijl deze niet is teruggemeld aan de controle-instelling of
- het verhandelen respectievelijk ten verkoop voorhanden hebben van een partij groenten of fruit,
waarbij sprake is van niet-ernstige gebreken en het uitvalpercentage 10% is of hoger of
- het verhandelen respectievelijk ten verkoop voor handen hebben van een partij groenten of fruit,
waarbij sprake is van ernstige gebreken en waarvan het uitvalspercentage 2% is of hoger of
- overtredingen van aanduidingsvoorschriften of
- overtredingen van sorteringsvoorschriften of
- overige overtredingen van de EU-Kwaliteitsvoorschriften , het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 en/of
de Landbouwkwaliteitsregeling 2007: artikel 9-14.
Productcontroles
Door het KCB uitgevoerde controles, die primair zijn bedoeld om te beoordelen of groenten en/of fruit
voldoen aan de geldende EU-kwaliteitsvoorschriften. Daarnaast kunnen ook facturen en begeleidende
documenten bij de beoordeling betrokken worden, indien en voor zover daar bij het KCB aanleiding toe
bestaat.
RIK-deelnemer
Een marktdeelnemer die is toegelaten tot het RIK en die voldoet aan de bepalingen uit het RIK-Reglement en
de bijbehorende KCB-Kwaliteitscode.
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RIK-Reglement
De benaming RIK-Reglement staat voor Reglement Interne Kwaliteitscontrole (RIK). De KCB-Kwaliteitscode,
het Handhavingsdocument en de Algemene werkwijze bedrijfsaudit maken onderdeel uit van het RIKReglement. De uitvoering en het beheer van het RIK-Reglement en de bijbehorende documenten vindt plaats
door het KCB.
Specifieke Handelsnorm
De specifieke handelsnormen omvatten de kwaliteitsvoorschriften die zijn opgenomen in Bijlage I, deel B van
de Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 en in Bijlage I van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1333/2011.
Deze stellen eisen ten aanzien van de kwaliteit, de rijpheid, de indeling, de sortering, de toleranties en de
aanduidingen. Er zijn specifieke handelsnormen vastgesteld voor de producten die staan vermeld in artikel
3, lid 2 van de Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 en voor groene bananen (Uitvoeringsverordening
(EU) nr. 1333/2011).
Standaard controlesystematiek
De standaard controlesystematiek voor marktdeelnemers omvat:
a) controles bij import en export volgens de frequenties die zijn vastgesteld op basis van de risico-analyses
die worden gemaakt voor import en export;
b) controles in het kader van het Structureel Toezicht (zie begripsomschrijving Structureel Toezicht);
c) controles in het kader van het Algemeen Toezicht (zie begripsomschrijving Algemeen Toezicht).
Voor RIK-deelnemers gelden controlefrequenties die lager liggen dan binnen de standaard
controlesystematiek van toepassing zijn.
Structureel Toezicht
De systematiek van het structureel toezicht beschrijft de risico-analyse die het KCB hanteert om te bepalen
of een marktdeelnemer al dan niet met een bepaalde regelmaat controles moet krijgen om na te gaan of aan
de geldende EU-kwaliteitsvoorschriften voor groenten en fruit wordt voldaan. Als het KCB heeft bepaald, dat
een marktdeelnemer met een bepaalde regelmaat controles moet krijgen, wordt de marktdeelnemer in een
risicocategorie ingedeeld. Er zijn verschillende risicocategorieën. De indeling in een bepaalde risicocategorie
hangt af van de vraag of er bij de marktdeelnemer sprake is van de aanwezigheid van bepaalde risicofactoren.
De controlekosten worden via het jaartarief doorberekend aan de marktdeelnemers. Deze kosten zijn te
vinden op de website van het KCB, www.kcb.nl. Voor RIK-deelnemers geldt een frequentie van twee
bezoeken per jaar in het kader van het Structureel Toezicht. RIK-deelnemers met meerdere gekoppelde
teeltbedrijven krijgen ook nog twee bezoeken in het kader van het Structureel Toezicht op de bedrijfslocatie
van de gekoppelde teeltbedrijven. Bedrijven waarvoor het KCB heeft bepaald, dat er geen sprake is van de
aanwezigheid van risicofactoren worden niet ingedeeld in het Structureel Toezicht.
Artikel 2
Doel
Het RIK heeft tot doel aan alle marktdeelnemers in de groenten- en fruitsector die product voor afzet
aanbieden resp. verhandelen en die voldoen aan het RIK-Reglement en de bijbehorende KCB-Kwaliteitscode
de mogelijkheid te bieden in aanmerking te komen voor een lagere controlefrequentie voor de
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kwaliteitscontrole van groenten en fruit. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan artikel 12 van de
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011.
Artikel 3
Werkingssfeer
3.1
Het RIK is van toepassing op marktdeelnemers die een aanvraag tot deelname aan het RIK hebben
ingediend bij het KCB resp. op marktdeelnemers die deelnemen aan het RIK.
3.2

Alle marktdeelnemers die in Nederland zijn gevestigd en een aanvraag tot deelname aan het RIK
indienen alsook marktdeelnemers die deelnemen aan het RIK, dienen zich te houden aan het RIKReglement en de bijbehorende KCB-Kwaliteitscode.

3.3

Indien een marktdeelnemer bestaat uit meerdere onderdelen, bijvoorbeeld vestigingen dan wel
business-units, die elk afzonderlijk echter geen aparte rechtspersoon zijn, dan wordt een aanvraag
tot deelname aan het RIK geacht betrekking te hebben op de gehele marktdeelnemer. Bij de
beoordeling of de betrokken marktdeelnemer voldoet aan de voorwaarden van het RIK worden alle
bedrijfsonderdelen betrokken.

Artikel 4
Algemene voorwaarde voor deelname
4.1
Als algemene voorwaarde voor deelname aan het RIK geldt dat een marktdeelnemer gedurende een
onafgebroken periode van zes maanden voorafgaande aan de indiening van de aanvraag tot
deelname een afkeuringspercentage moet hebben dat lager is dan gemiddeld 10% van de door het
KCB uitgevoerde controles. Indien de aanvrager in de periode van drie maanden voorafgaande aan
de indiening van de aanvraag één van de volgende overtredingen heeft begaan,
- het vermelden van een onjuist van van oorsprong op de verpakking of
- het verhandelen, verplaatsen respectievelijk vervoeren van een afgekeurde partij, of een
deel daarvan terwijl deze niet is teruggemeld aan het KCB of
- het verhandelen respectievelijk ten verkoop voorhanden hebben van een partij groente of
fruit, waarbij sprake is van ernstige gebreken en het uitvalspercentage 5% of hoger is of
- het verhandelen respectievelijk ten verkoop voorhanden hebben van een partij groente of
fruit, waarbij sprake is van niet-ernstige gebreken en het uitvalspercentage 25% of hoger is,
is tevens artikel 5.1.3 van toepassing.
4.2

Wanneer er van de aanvrager geen historische gegevens bij de controle-instelling voorhanden zijn
om te kunnen beoordelen of de betrokken marktdeelnemer voldoet aan de in artikel 4.1 genoemde
voorwaarde, wordt de marktdeelnemer onder voorbehoud toegelaten tot het RIK, mits aan de
overige voorwaarden uit het Reglement en de KCB-Kwaliteitscode is voldaan. Wanneer daarvan
sprake is, worden gedurende een half jaar productcontroles uitgevoerd volgens de standaard
controlesystematiek. Na dat halve jaar wordt beoordeeld of de marktdeelnemer die onder
voorbehoud tot het RIK is toegelaten, voldoet aan de algemene voorwaarde uit artikel 4.1. Als de
marktdeelnemer daaraan voldoet, wordt deze definitief toegelaten. Als de marktdeelnemer er niet
aan voldoet, valt deze wederom onder de standaard controlesystematiek en komt de toelating onder
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voorbehoud te vervallen. De aan de standaard controlesystematiek verbonden kosten worden
doorberekend aan de marktdeelnemer, waarbij de tarieven uit het Tarievenoverzicht worden
aangehouden (zie www.kcb.nl).
4.3

Daarnaast gelden de overige bepalingen uit het RIK-Reglement en de bijbehorende KCBKwaliteitscode.

Artikel 5
Uitvoering
De uitvoeringswerkzaamheden in het kader van het RIK met betrekking tot de aanvraagfase, de
onderzoeksfase en de toezichtsfase worden uitgevoerd door of namens het KCB.
5.1
5.1.1

Aanvraag
Aanvragers kunnen zich bij het KCB melden voor het verkrijgen van een aanvraagformulier.
Het KCB verstrekt bij het aanvraagformulier de volgende stukken:
- het RIK-Reglement;
- de KCB-Kwaliteitscode;
- het Handhavingsdocument;
- de Algemene werkwijze bedrijfsaudit.
De meest recente versies van deze stukken zijn op de website van KCB te vinden, www.kcb.nl.

5.1.2

Zodra het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier bij het KCB is binnengekomen, maakt het
KCB een afspraak met de aanvrager voor de uitvoering van de onderzoeksfase.

5.1.3

Indien de aanvrager gedurende een periode van drie maanden voorafgaande aan de indiening van
de aanvraag één van de volgende overtredingen heeft begaan,
- het vermelden van een onjuist van van oorsprong op de verpakking of
- het verhandelen, verplaatsen respectievelijk vervoeren van een afgekeurde partij, of een
deel daarvan terwijl deze niet is teruggemeld aan het KCB of
- het verhandelen respectievelijk ten verkoop voorhanden hebben van een partij groente of
fruit, waarbij sprake is van ernstige gebreken en het uitvalspercentage 5% of hoger is of
- het verhandelen respectievelijk ten verkoop voorhanden hebben van een partij groente of
fruit, waarbij sprake is van niet-ernstige gebreken en het uitvalspercentage 25% of hoger is,
neemt het KCB de aanvraag pas in behandeling na het verstrijken van een periode van drie maanden
na het begaan van de overtreding. Met het oog op artikel 4.1 wordt in dat geval de indiening geacht
te zijn gedaan drie maanden later dan de feitelijke indiening.

5.1.4

Met de indiening van het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier verplicht de aanvrager zich
de kosten samenhangende met het toelatingsonderzoek en de in dat verband uit te voeren
bedrijfsaudit(s) te betalen; het voorgaande is onafhankelijk van de uitkomst van het
toelatingsonderzoek en de eventuele deelname aan het RIK.
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5.2
5.2.1

Onderzoek
In de onderzoeksfase wordt nagegaan of de marktdeelnemer voldoet aan hetgeen is bepaald in het
RIK-Reglement alsook in de bij dit Reglement behorende KCB-Kwaliteitscode.

5.2.2

De aanvrager stelt op aanwijzing van, dan wel namens het KCB alle relevante documentatie ten
behoeve van de onderzoeksfase ter beschikking.

5.2.3

Of een aanvrager voldoet aan de KCB-Kwaliteitscode, wordt door of namens het KCB beoordeeld
middels een bedrijfsaudit. Daarbij moet voldaan worden aan alle onderdelen uit de KCBKwaliteitscode.

5.2.4

De bevindingen van de bedrijfsaudit worden direct na afloop met de betrokkenen besproken en
schriftelijk vastgelegd door de auditor. Ter beoordeling door de auditor kan de marktdeelnemer een
bepaalde periode worden gegeven om een tijdens de – in het kader van de onderzoeksfase
uitgevoerde – bedrijfsaudit geconstateerde tekortkoming, binnen een door de auditor te stellen
termijn, te corrigeren. Na afloop van deze termijn verifieert de auditor of de geconstateerde
tekortkoming afdoende is gecorrigeerd.

5.2.5

Het KCB brengt binnen een maand na afronding van de onderzoeksfase schriftelijk rapport uit aan de
aanvrager.

5.3
5.3.1

Beslissing op de aanvraag
Indien uit de onderzoeksfase (artikel 5.2) blijkt dat de aanvrager voldoet aan hetgeen is bepaald in
het RIK alsook aan hetgeen is bepaald in de KCB-Kwaliteitscode, is dat voor het KCB aanleiding positief
te besluiten op de aanvraag tot deelname. In dat geval zal de aanvrager een door het KCB
ondertekende deelnemingsovereenkomst in tweevoud toegestuurd krijgen. Na ondertekening en
retourzending van deze overeenkomst, zal de aanvrager als deelnemer worden toegelaten.

5.3.2

Indien het toelatingsonderzoek uitwijst dat de marktdeelnemer niet (volledig) voldoet aan hetgeen
is bepaald in het Reglement respectievelijk de KCB-Kwaliteitscode, wijst het KCB de aanvraag tot
deelname af onder schriftelijke vermelding van de redenen die tot deze beslissing hebben geleid.

5.3.3

Het KCB neemt de onder 5.3.1 en 5.3.2 bedoelde besluiten uiterlijk binnen een maand na
dagtekening van de onderzoeksrapportage.

5.3.4

Indien een aanvraag is afgewezen zal het KCB een hernieuwde aanvraag niet in behandeling nemen,
dan nadat de aanvrager aannemelijk heeft gemaakt dat op die punten op grond waarvan zijn eerdere
aanvraag is afgewezen, maatregelen ter verbetering zijn genomen.
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5.4
5.4.1

Deelnemingsovereenkomst
Het aangaan van de deelnemingsovereenkomst is gebaseerd op het besluit van het KCB om de
aanvrager deel te laten nemen aan het RIK. Om te kunnen beoordelen of de deelnemer voldoet aan
de bepalingen uit het RIK alsmede of de deelnemer voldoende kan waarborgen dat de kwaliteit van
de door hem in de handel gebrachte producten voldoet aan de geldende voorschriften, vinden er
bedrijfsaudits en productcontroles plaats door het KCB.

5.4.2

Met de ondertekening van de deelnemingsovereenkomst geeft de deelnemer toestemming voor
toezicht door het KCB.

5.4.3

De deelnemingsovereenkomst gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin
de ondertekende deelnemingsovereenkomst van de marktdeelnemer ontvangen is.

5.4.4

De deelnemingsovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden waarin
beoordeling plaatsvindt. Telkens wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met een periode van
12 maanden, mits aan de daaraan gestelde voorwaarden voldaan blijft worden, tenzij de deelnemer
ten minste een maand voor het verstrijken van die twaalfmaandelijkse periode aan het KCB
schriftelijk te kennen heeft gegeven de overeenkomst te willen beëindigen. In dringende gevallen
kan ook tussentijdse beëindiging plaatsvinden, waarbij de overige genoemde voorwaarden van
kracht blijven. Een en ander behoudens situaties zoals omschreven in artikel 9 van dit Reglement.

5.4.5

Op schriftelijke aanvraag van de deelnemer kan het KCB toestemming geven, dat de deelnemer
gedurende de duur van de deelnemingsovereenkomst op elke collo EU-genormeerde groenten en
fruit dat hij verzendt het EU-logo aanbrengt, naar model van Bijlage II van Uitvoeringsverordening
(EU) nr. 543/2011 voorzien van het registratienummer van de erkende marktdeelnemer. Aan het
gebruik van het EU-logo kunnen in dat geval voorwaarden worden verbonden.

5.4.6

De deelnemer is gedurende de looptijd van de deelnemingsovereenkomst gehouden het Reglement
en de bijbehorende KCB-Kwaliteitscode na te leven. De deelnemer is verder ook na de beëindiging
van de deelnemingsovereenkomst gehouden de financiële verplichtingen zoals die tijdens de looptijd
zijn ontstaan na te komen, indien en voor zover nog van toepassing.

5.4.7

De deelnemer is verplicht op verzoek van het KCB alle (interne) inspectieresultaten ter beschikking
te stellen aan de controle-instelling ten behoeve van eventuele rapportageverplichtingen van de
controle-instelling, die door de Europese Commissie worden opgelegd.

5.5
5.5.1

Bedrijfsaudit
Middels een door het KCB uitgevoerde bedrijfsaudit wordt getoetst of voldaan wordt aan de criteria
van de KCB-Kwaliteitscode. Deze bedrijfsaudit vindt aangekondigd plaats. In de eerste periode van
12 maanden van deelname vindt de bedrijfsaudit twee keer plaats. Bij een positieve beoordeling
wordt de frequentie verlaagd naar één keer per 12 maanden daaropvolgend.
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Voor marktdeelnemers die met slechts één soort groenten of fruit werken waar de Algemene
Handelsnorm op van toepassing is, geldt het volgende: in de eerste periode van twaalf maanden van
deelname vindt de bedrijfsaudit twee keer plaats. Bij een positieve beoordeling wordt de frequentie
verlaagd naar één keer in de 24 maanden daaropvolgend.
Bij een positieve beoordeling wordt een RIK-certificaat verstrekt dat gedurende de eerste periode
van 12 maanden geldig is en daarna steeds een geldigheidsduur van 24 maanden heeft, mits en
zolang aan de daaraan gestelde voorwaarden voldaan wordt. De geldigheidsduur wordt op het
certificaat vermeld. Het KCB zal een uitloop van de geldigheidsduur van drie maanden accepteren
indien dat vanwege de planning van een bedrijfsaudit noodzakelijk is. Het daarop volgende certificaat
sluit dan weer aan op de oorspronkelijk vermelde geldigheidsdatum.
Indien een marktdeelnemer heeft verklaard de productkwaliteit van gekoppelde teeltbedrijven te
borgen, worden als onderdeel van de bedrijfsaudit ook een aantal teeltbedrijven geaudit.
5.5.2

Na vaststelling van tekortkomingen bij een bedrijfsaudit zal de deelnemer moeten aangeven welke
corrigerende en/of maatregelen hij neemt binnen de door de auditor gestelde termijn. Nadat deze
maatregelen geïmplementeerd zijn, kan met betrekking tot die maatregelen een nieuwe tussentijdse
bedrijfsaudit plaatsvinden.

5.5.3

De deelnemer is verplicht de noodzakelijke medewerking te verlenen bij een bedrijfsaudit, zodat deze
optimaal en efficiënt kan geschieden.

5.6
5.6.1

Toezicht
Het KCB blijft, naast de uitvoering van bedrijfsaudits door of namens het KCB, bevoegd bij deelnemers
en eventueel gekoppelde teeltbedrijven toezicht uit te oefenen op de naleving van de verplichtingen,
die voortvloeien uit de geldende EU-kwaliteitsvoorschriften.

5.6.2

Naast de uitvoering van bedrijfsaudits bestaat dit toezicht uit:
- Controles Structureel Toezicht: deze onaangekondigde productcontroles vloeien voort uit de
indeling van de deelnemers in een bepaalde risico-categorie van het Structureel Toezicht door
het KCB. Tijdens de controles wordt getoetst of wordt voldaan aan de geldende regelgeving voor
de kwaliteit van groenten en fruit. Per vestigingslocatie van de RIK-deelnemer worden twee
controlebezoeken per jaar gebracht voor het Structureel Toezicht. RIK-deelnemers met
meerdere gekoppelde teeltbedrijven krijgen per jaar ook nog twee controlebezoeken in het
kader van het Structureel Toezicht op de bedrijfslocatie van twee van de gekoppelde
teeltbedrijven. De uitkomsten van deze controles worden tijdens de jaarlijkse bedrijfsaudit aan
de orde gesteld;
- Controles Algemeen Toezicht: tijdens productcontroles in het kader van het Algemeen Toezicht
door het KCB wordt getoetst of wordt voldaan aan de geldende regelgeving voor de kwaliteit
van groenten en fruit. Deze controles vinden onaangekondigd plaats in het kader van de
algemene toezichthoudende taak van de controle-instelling. De uitkomsten van de controles
worden onder de aandacht gebracht van de auditor;
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- Controles (re-)export: bij (re-)exportcontroles wordt bij deelnemers die (re-)exporteren naar
landen buiten de EU bij minimaal 5% van alle normcontrolecertificaten gecontroleerd of wordt
voldaan aan de geldende regelgeving voor de kwaliteit van groenten en fruit;
- Controles import: tijdens importcontroles wordt bij import in de EU bij 5% van alle zendingen
gecontroleerd of wordt voldaan aan de geldende regelgeving voor de kwaliteit van groenten en
fruit.
Artikel 6
Maatregelen bij tekortkomingen
6.1
Indien de uitkomst van de bedrijfsaudit negatief is, kan het KCB een van de maatregelen nemen zoals
omschreven in deel I van het Handhavingsdocument dat onderdeel uitmaakt van het RIK Reglement.
Indien het KCB daartoe aanleiding ziet, kan het KCB besluiten om niet over te gaan tot Handhaving
maar de deelnemingsovereenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang beëindigen. Voorafgaand
aan de beslissing daartoe kan het KCB de Commissie Toezicht Kwaliteitsvoorschriften Groenten &
Fruit, zoals genoemd in artikel 15, om advies vragen. De betreffende marktdeelnemer en eventueel
gekoppelde teeltbedrijven worden na een beëindiging van de deelnemingsovereenkomst vanwege
de in deze bepaling genoemde grond opnieuw ingedeeld in het Structureel Toezicht, in de risicocategorie behorende bij de uitkomst van de risico-analyse. Ook gelden dan de reguliere
inspectiepercentages bij import en export, die gelden voor marktdeelnemers die niet deelnemen aan
het RIK. Na beëindiging van de deelnemingsovereenkomst vanwege de hiervoor genoemde reden is
deelname aan het RIK pas weer mogelijk na het verstrijken van een periode van een half jaar. De
deelnemer moet zich opnieuw aanmelden, waarna de onderzoeksfase, zoals genoemd in artikel 5.2.
volgt.
6.2

Indien er sprake is van een geconstateerde overtreding, zoals bedoeld in artikel 1 onder
“Overtreding”, kan het KCB een van de maatregelen nemen zoals omschreven in deel II van het
Handhavingsdocument dat onderdeel uitmaakt van het RIK-Reglement. Aan de verschillende
overtredingen worden punten toegekend en een bepaald vastgesteld puntentotaal leidt tot een
bepaalde maatregel. Dit is uitgewerkt in het Handhavingsdocument.
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. Voorafgaand aan
de beslissing daartoe kan het KCB de Commissie Toezicht Kwaliteitsvoorschriften Groenten & Fruit,
zoals genoemd in artikel 15, om advies vragen. De betreffende marktdeelnemer (en eventueel
gekoppelde teeltbedrijven) worden na een beëindiging van de deelnemingsovereenkomst vanwege
de in deze bepaling genoemde grond opnieuw ingedeeld in het Structureel Toezicht, in de risicocategorie behorende bij de uitkomst van de risico-analyse. Ook gelden dan de reguliere
inspectiepercentages bij import en export, die gelden voor marktdeelnemers die niet deelnemen aan
het RIK. Deelname aan het RIK is daarna pas weer mogelijk na het verstrijken van een periode van
een half jaar. De deelnemer moet zich opnieuw aanmelden, waarna de onderzoeksfase, zoals
genoemd in artikel 5.2. volgt.
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6.3

Het KCB stelt de deelnemer per aangetekend schrijven en met opgaaf van redenen op de hoogte van
de gekozen maatregel.

Artikel 7
(Financiële) verplichtingen
Vanaf het moment van indiening van het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier (zie artikel 5.1) is de
aanvrager tot deelname respectievelijk de deelnemer gehouden de bepalingen uit het RIK-Reglement na te
leven. Daaronder valt het voldoen aan de financiële verplichtingen voortvloeiende uit het RIK. Het
Tarievenoverzicht behorend bij de deelname aan het RIK is te vinden op de website van het KCB, www.kcb.nl.
Artikel 8
Tussentijdse wijzigingen
De deelnemer is verplicht tussentijdse wijzigingen in de organisatie die mogelijk relevant zijn voor de
deelname aan het RIK (waaronder fusies, overnames, beslag, surséance van betaling), voorafgaande aan of
ten tijde van de wijziging, te melden aan het KCB.
Artikel 9
Beëindiging van de deelnemingsovereenkomst
9.1
Beëindiging van de deelnemingsovereenkomst vindt plaats:
1. op verzoek van de deelnemer (zie artikel 5.4.4);
2. na toepassing van de maatregelen omschreven in het Handhavingsdocument;
3. indien het KCB de in artikel 6.1 respectievelijk artikel 6.2 genoemde maatregel van
onmiddellijke beëindiging van de deelnemingsovereenkomst heeft genomen;
4. indien het KCB op enig moment vaststelt dat de aanvrager tijdens de onderzoeksfase feiten
heeft verzwegen of anders heeft weergegeven, terwijl die feiten relevant waren of zouden
kunnen zijn voor de uitkomst van het onderzoek;
5. indien zich na het aangaan van de deelnemingsovereenkomst in de organisatie van de
deelnemende marktdeelnemer wijzigingen hebben voorgedaan, zoals bedoeld in artikel 8,
doch de marktdeelnemer heeft nagelaten deze te melden aan het KCB;
6. bij de aanvraag van het faillissement of de surséance van betaling van de deelnemer;
7. bij het beëindigen van de bedrijfsvoering van de marktdeelnemer.
9.2

Beëindiging van de deelnemingsovereenkomst vindt in de onder artikel 9.1 omschreven situaties met
onmiddellijke ingang plaats.

9.3

Beëindiging dient met redenen omkleed per aangetekende brief aan de deelnemer respectievelijk
het KCB te worden meegedeeld, onder vermelding van de datum van de beëindiging van de
deelnemingsovereenkomst.

9.4

Beëindiging laat de uit de beëindigde deelnemingsovereenkomst tegenover het KCB ontstane
financiële verplichtingen voor de deelnemer onverlet.

9.5

Voor een deelnemer met wie de deelnemingsovereenkomst is beëindigd, gaan alle aan zijn
hoedanigheid van deelnemer verbonden rechten verloren.
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9.6

Vanaf de datum van beëindiging van de deelnemingsovereenkomst dient de voormalige deelnemer
zich te onthouden van ieder gebruik van het EU-logo, zoals bedoeld in artikel 5.4.5., ervan uitgaande
dat hij daarvoor eerder toestemming heeft gehad van het KCB, en dient hij zich eveneens te
onthouden van het wekken van de indruk dat hij nog het recht zou hebben tot het gebruik van het
EU-logo. De voormalige deelnemer dient zich er ook van te onthouden de suggestie te wekken dat
hij deelnemer is aan het RIK.

9.7.

Vanaf de datum van beëindiging worden de marktdeelnemer en eventueel gekoppelde
teeltbedrijven opnieuw ingedeeld in het Structureel Toezicht, in de risico-categorie behorende bij de
uitkomst van de risico-analyse. Voor de marktdeelnemer gelden dan ook de reguliere
inspectiepercentages bij import en export, die gelden voor marktdeelnemers die niet deelnemen aan
het RIK. Deelname aan het RIK is daarna pas weer mogelijk na het verstrijken van een periode van
een half jaar.

Artikel 10
Bezwaar en beroep
Indien de deelnemer zich niet kan verenigen met enige beslissing van het KCB in het kader van het RIK,
staat tegen deze beslissing bezwaar open bij het KCB. Dit bezwaar dient binnen zes weken na het
bekendmaken van het besluit door het KCB ontvangen te zijn. De wijze waarop bezwaar kan worden gemaakt
staat vermeld op de website van het KCB, www.kcb.nl .
Artikel 11
Aansprakelijkheid
Het KCB is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan in verband met de aanvraag, het
aangaan, de uitvoering en/of de beëindiging van de deelnemingsovereenkomst tenzij en voor zover de
schade te wijten is aan opzet dan wel grove schuld of grove nalatigheid van het KCB.
Artikel 12
Geheimhouding en gegevens
12.1 In artikel 13 en artikel 17 van de statuten van het KCB is de geheimhoudingsplicht van het bestuur
respectievelijk van de directie en het personeel van het KCB geregeld. De geheimhoudingsplicht van
de in artikel 15 van dit Reglement genoemde commissie is geregeld in het reglement voor die
commissie. De statuten zijn te vinden op de website van KCB, www.kcb.nl.
12.2

De in het eerste lid bedoelde geheimhoudingsplicht geldt niet tegenover het bestuur, tegenover de
Minister van Economische Zaken belast met het Rijkstoezicht op het KCB, tegenover het Tuchtgerecht
van het KCB, tegenover de in art. 13f van de Landbouwkwaliteitswet bedoelde beroepsinstantie
(zijnde het College van Beroep voor het bedrijfsleven), tegenover de bestuursrechter van de
rechtbank en tegenover ambtenaren belast met de opsporing van strafbare feiten.

12.3

De aanvrager staat er voor in en draagt er zorg voor, dat de door hem verstrekte gegevens juist en
volledig zijn.
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12.4

Na afhandeling van de aanvraag wordt op verzoek van de aanvrager alle door de aanvrager in het
kader van de aanvraag ter beschikking gestelde documentatie door het KCB aan de aanvrager
teruggegeven.

Artikel 13
Ontheffing
13.1 Van één of meer toelatingsvoorwaarden of verplichtingen kan, op voorwaarde dat niet in strijd met
de relevante (EU-)Verordeningen of nationale regelgeving wordt gehandeld, in bijzondere gevallen
door het KCB ontheffing worden verleend indien naar zijn oordeel het voldoen hieraan in redelijkheid
niet kan worden gevergd.
13.2

Aan de ontheffing en de mede op grond van deze ontheffing verleende toelating tot het RIK kunnen
beperkingen, voorwaarden en voorschriften worden verbonden.

Artikel 14
Inwerkingtreding
14.1 Voor de inwerkingtreding van het RIK en eventuele wijzigingen daarin is de goedkeuring nodig door
de Minister van Economische Zaken. Na diens goedkeuring vindt publicatie van het RIK met bijlagen
plaats op de website van het KCB, www.kcb.nl.
14.2

Het Reglement en de bijbehorende KCB-Kwaliteitscode, het bijbehorende Handhavingsdocument en
de bijbehorende Algemene werkwijze bedrijfsaudit versies 2013 treden in werking op 1 januari 2014,
waarna een aanpassing is aangebracht, die op 1 januari 2017 in werking treedt.

Artikel 15
Commissie Toezicht Kwaliteitsvoorschriften Groenten & Fruit
Het KCB heeft een Commissie Toezicht Kwaliteitsvoorschriften Groenten & Fruit ingesteld, die voor zaken
betreffende het RIK een adviesfunctie heeft.
Artikel 16
Slotbepalingen
De deelname aan het RIK laat onverlet dat eventuele bij marktdeelnemers geconstateerde overtredingen
aanhangig worden gemaakt bij het Tuchtgerecht KCB en tot de in betreffende regelgeving genoemde
maatregelen kunnen leiden dan wel aan de NVWA worden voorgelegd voor verdere afdoening.
In de gevallen, waarin dit Reglement niet voorziet, beslist het KCB.
Vastgesteld door het bestuur van de Stichting "Kwaliteits-Controle-Bureau" in de vergadering van 24 september
2013, waarna op 1 november 2016 het bestuur een aanpassing heeft vastgesteld, die op 1 januari 2017 ingaat.
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