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Aanleiding en doel 

China stelt dat bij import alleen paprika’s aangeboden kunnen worden die bewezen vrij 

zijn van 11 organismen, te weten Clepsis spectrana, Duponchelia fovealis, Liriomyza trifolii, 

Myzus persicae, Verticillium albo-atrum, Verticillium dahliae, Clavibacter michiganensis 

subsp. Michiganensis, Ralstonia solanacearum, Andean potato mottle virus, Tobacco 

ringspot virus en Tomato spotted wilt virus. Productvrijheid wordt aangetoond door een 

succesvolle deelname aan de Erkenning export Paprika China.  

 

De erkenningsregeling is gebaseerd op de afspraken, die tussen de Nederlandse 

autoriteiten, de Nederlandse groenten en fruitsector en de Chinese autoriteiten zijn 

gemaakt over de export van Nederlandse paprika naar China in 2015. De afspraken zijn 

vastgelegd in het protocol Export Nederlandse paprika naar China 2016. 

 

De eisen, die worden gesteld aan de naar China te exporteren zendingen Nederlandse 

paprika zijn door de NVWA opgenomen in de landeneisen voor China, die staan vermeld 

op de website van de NVWA. Slechts de bedrijven, die voldoen aan deze eisen komen in 

aanmerking voor het telen, sorteren en verpakken respectievelijk exporteren van 

Nederlandse paprika met China als bestemming. Deze bedrijven worden opgenomen in het 

register “Toegelaten bedrijven export paprika naar China”.  

 

Op basis van de erkenning en een exportinspectie kunnen partijen paprika’s voorzien 

worden van het benodigde fytosanitaire exportcertificaat. De erkenning bestaat uit eisen 

door de keten heen. Dit document beschrijft de erkenningsvoorwaarden per schakel – 

productie en exporteurs/sorteer- en pakstations - die leiden tot een totaaloverzicht van de 

noodzakelijke exportgaranties. 

 

De erkenning wordt afgegeven door de NVWA. Het Kwaliteits Controle Bureau (KCB) voert 

namens de NVWA de controles op de eisen in de erkenning en de, door de exporteur, 

aangevraagde exportinspecties van paprika’s uit. 

 

De algemene controlekosten van het KCB voor deelname aan de erkenning export paprika 

China zullen in rekening worden gebracht bij de aanvrager. In dit document staan de eisen 

voor teeltlocaties en exporteurs/sorteer- en pakstations, samen de deelnemende 

bedrijven, genoemd met de uit te voeren controles door het KCB. Kosten voor eventuele 

(opgelegde) extra controles zijn voor rekening van de aanvrager en worden door het KCB 

in rekening gebracht. 

 

Indien het Protocol en/of de aanwijzingen en instructies van de NVWA gedurende de 

looptijd van de deelname worden aangepast en deze invloed hebben op de werkzaamheden 

die het KCB moet uitvoeren en/of de daarbij te gebruiken materialen, behoudt het KCB 
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zich het recht voor de daaruit voortvloeiende kosten door te berekenen aan de aanvrager. 

Over een aanpassing van de kosten wordt de aanvrager zo spoedig mogelijk door het KCB 

geïnformeerd. 

 

Indien het deelnemende bedrijf zich niet houdt aan het Protocol, zullen alle hierdoor 

veroorzaakte extra werkzaamheden en kosten door het KCB bij de aanvrager in rekening 

worden gebracht. 

 

 

Definities 

 

Aanvrager: Het aanmeldende bedrijf. Dit is een exporteur, telersvereniging, sorteer- en 

pakstation of teler. 

 

Deelnemende bedrijf: teeltlocatie en/of sorteer- en pakstation dat door aanvrager wordt 

aangemeld voor deelname aan de erkenningsregeling. 

 

Teler: teeltlocatie dat deelneemt aan de erkenningsregeling. 

 

Inspectielocatie: exporteur en/of sorteer- en pakstation dat deelneemt aan de 

erkenningsregeling en waar de exportinspectie voor China plaatsvindt.  

 

Uitvoerder: Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB), Zoetermeer. 

 

Erkenningverlener: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), Utrecht. 

 

Looptijd: De deelname heeft een looptijd vanaf het moment van indiening van het 

aanvraagformulier tot en met het uitvoeren van de laatste controle door het KCB. 

 

Toelatingsperiode: Er wordt een toelatingsperiode gehanteerd voordat het deelnemende 

bedrijf de erkenning ontvangt. In de toelatingsperiode wordt getoetst of bedrijven aan de 

eisen voldoen. De toelatingsperiode is de periode tussen het aanvragen en het ontvangen 

van de erkenning. In de erkenningregeling export paprika China wordt de erkenning 

toegekend na een succesvolle systeemcontrole.  

 

Erkend bedrijf: bedrijf dat is geplaatst op het Register ‘Toegelaten bedrijven export 

paprika naar China’. 

 

Erkenning: plaatsing op het Register ‘Toegelaten bedrijven export paprika naar China’. 

 

Einde erkenning: De erkenning vervalt automatisch op 31 december van het betreffende 

jaar. 

 

 

Eisen aan aanvrager erkenning export Paprika China  

• Uitsluitend Nederlandse bedrijven kunnen de erkenning aanvragen.  
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• Een aanvrager kan de erkenning aanvragen voor deelnemende bedrijven bij het KCB 

vanaf 1 januari van het betreffende jaar. 

• Aanvraag van de erkenning vindt plaats door het aanleveren van het volledig ingevulde 

digitale aanvraagformulier bij de afdeling P&C van het KCB.  

• De aanvrager is verantwoordelijk voor het aanleveren van informatie aan het KCB over 

de, in deze erkenning gestelde voorwaarden. 

• De aanvrager is verantwoordelijk voor het informeren van de door hem aangemelde 

deelnemende bedijven over de, in deze erkenning gestelde voorwaarden.  

• Met het indienen van het aanvraagformulier conformeert de aanvrager zich aan de 

voorwaarden en kosten die zijn verbonden aan de deelname.  

• Met het indienen van het aanvraagformulier door de aanvrager conformeert het 

deelnemende bedrijf zich aan de voorwaarden die zijn verbonden aan de deelname.  

• De aanvrager stuurt afmeldingen van deelname aan de afdeling P&C van het KCB. 

Aanvrager houdt hierbij rekening met eventuele voorraad van het geoogste product. 

Daarbij wordt de volgende afmeldingsprocedure gevolgd: 

a) De laatste controle door het KCB wordt gepland na de einddatum die de aanvrager 

heeft aangegeven bij afmelding. 

b) Eventuele vallen dienen ten minste te blijven hangen totdat de laatste controle door 

het KCB is uitgevoerd of zolang het exportprotocol dat vereist. Indien het gewas al 

voor het laatste controlebezoek wordt verwijderd dan dient het deelnemende bedrijf 

de vallen veilig te stellen zodat controle door het KCB uitvoerbaar is. 

c) Het KCB zorgt ervoor dat het bedrijf wordt verwijderd uit het register: ‘Toegelaten 

bedrijven export paprika naar China’. 

d) Voortijdige beëindiging van deelname door het KCB is alleen in onderstaande 

gevallen mogelijk: 

• Bij niet tijdige betaling van de kostenvergoeding, heeft het KCB het recht de 

deelname met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien de aanvrager na 

aanmaning in gebreke blijft. 

• Bij het schrappen van het deelnemende bedrijf uit het register. 

e) Bij een voortijdige beëindiging van deelname blijven eventuele 

betalingsverplichtingen uit hoofde van de deelname in stand. 

 

 

Voorwaarden voor deelnemende bedrijven  

 

• Uitsluitend Nederlandse bedrijven kunnen aan de erkenning deelnemen.  

• Bedrijven kunnen, wanneer deze zijn geregistreerd, aangemeld worden voor het 

monitoringsprogramma. Succesvolle deelname aan het monitoringsprogramma leidt 

tot erkenning. 

• Alle deelnemende bedrijven moet een GlobalGAP-registratie hebben en een bewijs 

hiervan op verzoek kunnen overleggen.   

• Alle deelnemende bedrijven dienen een uniek GLN-nummer te hebben. Het nummer 

wordt bij aanvraag van de erkenning aan het KCB doorgegeven. 

• Bedrijven waar op enig moment in het seizoen import van welk product ook, uit EU-

landen en landen buiten de EU, in opslag wordt genomen en/of wordt behandeld, 

worden voor het gehele teeltseizoen uitgesloten van deelname aan de 

erkeningsregeling.  
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• Ook mogen geen producten afkomstig van Nederlandse bedrijven die niet deelnemen 

aan de erkenningsregeling paprika China op het bedrijf aanwezig zijn.  

 

 

Controle en toezicht bij telers 

De controlewerkzaamheden worden uitgevoerd conform het eerdergenoemde protocol. Het 

deelnemende bedrijf is gehouden de aanwijzingen van de NVWA te volgen bij de uitvoering 

van dit protocol. De controlewerkzaamheden worden uitgevoerd door medewerkers van 

het KCB. Alle handelingen en beoordelingen worden administratief vastgelegd. 

 

Het KCB verricht op hoofdlijnen de volgende werkzaamheden: 

 

• Systeemcontrole: bij alle aangemelde bedrijven wordt in de periode februari/maart met 

behulp van een checklist gecontroleerd of de controles tijdens de teelt door de telers 

worden uitgevoerd en geregistreerd. Ook wordt bekeken of de vallen in voldoende mate 

aanwezig zijn.  

 

• Perceelcontrole: Bij alle aangemelde bedrijven wordt lopende het seizoen een controle 

uitgevoerd gericht op de 11 organismen in het gewas. 

 

• Extra controles: Indien tijdens een exportinspectie een organisme wordt aangetroffen 

dat niet is toegestaan bij de export van Nederlandse paprika naar China, dan wordt 

direct daarna een bezoek gebracht aan de betreffende deelnemende bedrijf om een 

beeld te krijgen van de aantasting die geleid heeft tot deze vondst (1e extra controle). 

Voor de extra controle wordt 1,5 uur uitgetrokken. 

 

Na een vondst wordt het betreffende deelnemende bedrijf uit het register verwijderd. 

Toelating tot het register is pas weer mogelijk indien het deelnemende bedrijf vrij wordt 

bevonden tijdens een 2e (of opvolgende) extra controle. Deze 2e (of opvolgende) extra 

controle vindt plaats op aangeven van het deelnemende bedrijf. 

 

Kosten 

De kosten voor de uitvoering van de diverse werkzaamheden binnen de erkenning export 

paprika China zijn opgenomen in de tarievenlijst KCB. De regeling Tarieven 

Plantenziektenwet, Artikel 9a, geeft de tarieven die hierop van toepassing zijn. 

 

De volgende werkzaamheden met de bijbehorende tarieven zijn daarbij van toepassing:  

 

Activiteit Tarief  

Registratie verwerking van de aan- en 

afmelding van een teeltlocatie  en 

inspectielocatie* 

Minutentarief x 30 (normtijd) 

Verwerking en controle van maandelijkse 

rapportages (eenmalig) 

Minutentarief x 60 (normtijd) 

Systeemcontrole Starttarief + minutentarief x 120 

(normtijd) 
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Perceelcontrole Starttarief + staffel perceelcontrole 

Staffel perceelcontrole 

Kosten op basis van teeltareaal per 

bedrijf: 

< 4 ha 

4 - < 6 ha 

6 - < 8 ha 

8 - < 10 ha 

10 ha > 

 

 

 

Minutentarief x 90 (normtijd)  

Minutentarief x 120 (normtijd) 

Minutentarief x 150 (normtijd) 

Minutentarief x 180 (normtijd) 

Minutentarief x 210 (normtijd) 

Extra controle bij vondst  Starttarief + minutentarief  x 90 (normtijd) 

Beoordelen lijmbodem door de NVWA bij 

vermoeden niet toegestaan organisme 

Doorberekening kosten NVWA 

* Indien een teeltlocatie voor meerdere erkenningen vruchtgroenten wordt aangemeld, 

dan wordt dit gezien als één aanmelding. 

 

 

Handhaving  

De NVWA kan maatregelen treffen tegen erkende bedrijven (teler of inspectielocatie) die 

ten aanzien van de voorwaarden onregelmatigheden plegen. Mogelijke maatregelen zijn 

het opleggen van verbetermaatregelen en/of het (tijdelijk) intrekken van de erkenning. 

 

 


