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Inspectieprotocol groenten en fruit voor export 

naar de Russische Federatie per 01-02-2018 
 

Dit protocol is van toepassing op verse groenten en fruit bestemd voor de Russische 

Federatie (RF) en heeft tot doel om de exportinspecties voor deze product/land 
combinatie zodanig uit te voeren dat het risico op verspreiding van Californische trips, 
Frankliniella occidentalis goed wordt beheerst.   
 

Dit document is een bijlage bij Landenoverzicht groenten en fruit Russische Federatie.  

Organisatie exporteur 

Iedere exporteur is verplicht om – op niveau van de aanvrager – een exportmanager aan 

te wijzen, verantwoordelijk voor de export van groenten en fruit voor de Russische 

Federatie (RF) en deze bekend te maken aan het KCB. De exportmanager draagt zorg 

voor een soepel verloop van de inspectie en verleent assistentie waar nodig. 

Productcontrole door exporteur 

De exporteur moet ook zelf het voor RF bestemde materiaal voorafgaande aan de 

officiële exportinspectie controleren. Het materiaal moet vrij zijn van organismen 

genoemd in het register “Q- organismen Euraziatische Economische Unie” en praktisch 

vrij zijn van zand en klei-delen. (PV). De exporteur houdt hier registraties van bij en 

gebruikt de informatie uit de eigen en de officiële controles voor het beoordelen van 

toeleveranciers. 

 

De RF heeft aangegeven scherp te letten op het gewicht bij binnenkomst. De exporteur 

dient er daarom zorg voor te dragen dat de partijen gewogen worden, zodat er een netto 

totaalgewicht op het certificaat vermeld kan worden.  

Formulieren 

Voor iedere zending en voorafgaande aan elke inspectie dient  door de exportmanager 

een inspectielijst te worden gemaakt: 

 Een inspectielijst met alle partijen/ producten in alfabetische volgorde. Eventueel 

kan een partij in één keer geïnspecteerd en over meerdere zendingen verdeeld 

worden 

Inspectie-uitvoering 

  

Steekproefgrootte 

De inspecties zullen risicogericht op Frankliniella occidentalis plaatsvinden. Het risico op 

aanwezigheid is afhankelijk van het producttype  Bij deze risicobenadering wordt 

gekeken naar de kans dat Frankliniella occidentalis voorkomt in een product. Bij een 

grotere kans neemt de inspectie-intensiteit toe. 

De producten zijn onderverdeeld in 2 categorieën: 

  

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/export-planten-groenten-fruit-plantaardige-producten/documenten/export/fytosanitair/voorschriften/algemeen/register-q-organismen-russische-federatie
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1. Verhoogd risico. Voor een aantal producten is gebleken dat hier in het verleden 

een hoger niveau van vondsten van Calfornische trips is aangetroffen. Om deze 

reden geldt voor deze producten een verdubbeling van de steekproef. Het betreft 

de volgende producten: 

 

Aardbeien (Fragaria) 

Artisjokken (Cynara scolymus)  

Asperges (Asparagus officinalis) 

Aubergine (Solanum melongena) 

Bleekselderij (Apium graveolens) 

Bramen (Rubus ulmifolius) 

Bramen (Rubus fruticosus) 

Chinese Kool (Brassica rapa var 

Pekinensis) 

Courgette (Cucurbita pepo) 

Framboos (Rubus idaeus) 

Ijsbergsla (Lactuca sativa) 

Paprika / Pepers (Capsicum ) 

Peterselie (Petroselium crispum) 

Perzik (Prunus persica) 

Sla overige (Lactuca sativa) (m.u.v. 

botersla)  

Venkel (Foeniculum) 

 

 

 

2. Normaal risico. Voor de overige producten geldt de standaard steekproefgrootte 

zoals vastgelegd in het register “steekproefgrootte bij export”.  

 

Actie bij (vermoeden van) afkeuringen 

Indien de inspecteur een (vermoeden van een) quarantaineorganisme voor de Russische 

Federatie aantreft , zie register“Q- organismen Euraziatische Economische Unie”   , wordt 

de partij van de inspectielijst gestreept of de exporteur kan een vervangende partij ter 

inspectie aanbieden. Er mogen per inspectie maximaal 2 partijen vervangen worden. De 

‘afgekeurde partijen’ dienen meteen verwijderd te worden uit de zending en buiten de 

inspectielocatie te worden gebracht. 

 

In veel gevallen zal de exporteur bij een afkeuring van een partij nog een ander deel van 

de betreffende aangeleverde (moeder)partij in voorraad hebben staan. Het betreft dan 

het overige deel van een levering van een partij van dezelfde teler of – indien bekend en 

zichtbaar op de verpakking – hetzelfde deel van het herkomstbedrijf (kasdeel, oid). De 

exporteur mag dit andere deel van de geleverde partij minimaal 5 werkdagen niet meer 

aanbieden voor export naar de RF.  

Indien in de moederpartij – mits dit blijkt uit de aanduidingen op de verpakking –andere 

herkomsten aanwezig zijn (andere telers of andere delen van het herkomstbedrijf mogen 

deze wel worden aangeboden.  

 

De inspecteur van het KCB houdt een registratie bij van afkeuringen in een logboek, op 

de inspectielocatie, waarmee de inspecteur toezicht kan houden op de 5 dagentermijn. 

De exporteur dient mee te werken aan het naleven en bewaken van de genoemde 5 

dagentermijn.  
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Integriteit van de zending waarborgen  

Het is van belang, dat de integriteit van de zending tot het moment van import in de 

Russische Federatie gehandhaafd blijft. Het gebruik van inspectie tape en stickers moet 

de integriteit waarborgen.  

 

Wanneer een zending/fytosanitair certificaat product bevat dat genoemd is in de 

bovenstaande tabel van risicoproducten, dan wordt na inspectie elke pallet in de 

zending/zendingen van één exporteur door de exporteur voorzien van inspectietape met 

het opschrift “destined for the Russian Federation”.  

Voor zendingen per boot geldt dat alleen de pallets met risicoproducten getaped en 

gestickerd hoeven te worden. 

 

Het inspectietape wordt door de inspecteur voorzien van een sticker. Iedere pallet krijgt 

een uniek nummer. Het sticker- of zegelnummer wordt op het fytosanitair certificaat in 

vak 8 of op gewaarmerkte bijlage vermeld. 

 

 

 

 

Inspectietape wordt in een eerste ronde verschaft door de inspecteurs. Exporteurs dienen 

daarna zelf voorraad aan te houden. Het inspectietape kan besteld worden bij: 

 

 

 

Multi supplies     

F.A. Wentstraat 6      

1431 KZ Aalsmeer  

Telefoonnummer: 0297-381413 

 

NB. naar schatting kost het tapen van één vrachtwagen reeds enkele rollen tape. 

 

  



Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

 

Bijlage: Inspectieprotocol groenten en fruit voor export naar de Russische Federatie  Tab 20 16 

Versie: 2.2   Pagina 4 van 4 

Plaatsing 27-6-2018 

 

Bewaking 

Indien het KCB grote hoeveelheden afkeuringen op Californische trips signaleert, 

waarschuwt ze de NVWA. 

NVWA en het KCB bewaken per half jaar (of vaker indien nodig) de hoeveelheden 

afkeuring op groenten en fruit op Californische trips.  

Bij grote hoeveelheden afkeuringen kan de NVWA besluiten producten toe te voegen aan 

de lijst van risicoproducten en/of de exportcertificering van bepaalde producten of 

product-herkomstcombinaties stop te zetten.  
 
 


