Protocol Capsicum spp. USA 2021
versie 2.1
Datum
26 januari 2021

Middels dit protocol wordt de werkwijze vastgelegd voor het beschikbaar krijgen
van partijen vruchten van Capsicum spp. (waaronder paprika, pepers) voor export
naar de USA.
1. Exportmonitoring USA telers
Ieder in Nederland gevestigd teeltbedrijf dat daarvoor in aanmerking wil
komen kan opgenomen worden in de exportmonitoring.
De eerste controle bestaat uit een startbezoek, daarbij wordt een //
checklist afgewerkt.
//
Een teeltlocatie waar // een startbezoek plaatsvindt, kan – mits in orde – bij
de volgende update in het register opgenomen worden.
//
2. Exportmonitoring USA exporteurs
Ieder in Nederland gevestigd bedrijf dat daarvoor in aanmerking wil komen
kan opgenomen worden in de exportmonitoring.
De controle wordt uitgevoerd d.m.v. feromoonvallen .
Na ophangen van de vallen wordt bij ieder bezoek aan de locatie ten
behoeve van exportcertificering, maar maximaal één keer per dag, controle
op de feromoonvallen uitgevoerd.
De betreffende locatie wordt na verstrijken van één week en na de eerste
controle van de vallen in het register opgenomen.
Uit de administratie van de exporteur moet voor iedere te exporteren partij
afdoende blijken:
o Teler van het product;
o Land van oorsprong van het product;
o Exporteur van het product;
o Ontvanger (en, indien ander, eerste geadresseerde) van het
product
o Aard en hoeveelheid product.
Een exporteur* die gebruik maakt van een locatie die reeds in het register
staat dient aan het register te worden toegevoegd onder verwijzing naar de
locatie welke benut wordt.
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*

Het kan ook gaan om dezelfde exporteur maar een andere handelsnaam

Datum
26 januari 2021

3. Exportmonitoring USA sorteer- en pakstations
Indien een partij wordt gesorteerd en/of verpakt op een andere locatie dan
de teeltlocatie of de locatie van de exporteur dan moet die locatie
opgenomen zijn in de exportmonitoring. Als dit een teeltlocatie betreft dan
moet de teelt dus ook in de exportmonitoring opgenomen zijn.
De monitoring wordt in dezelfde frequentie uitgevoerd als bij exportlocaties,
zie 2.
De plicht tot monitoring geldt niet indien de locatie aannemelijk kan maken
dat er geen partijen (enig product) uit sub-Sahara Afrika* bewerkt worden.
*

Mauritanië - Senegal - Guinee - Sierra Leone - Mali - Liberia - Burkina Faso - Ivoorkust -

Ghana - Togo - Benin - Niger - Nigeria - Kameroen - Tsjaad - Centraal-Afrikaanse Republiek –
Gabon - Congo-Brazzaville - Soedan - Eritrea - Djibouti - Ethiopië - Somalië - Kenia - Tanzania –
Democratische Republiek Congo - Burundi - Rwanda - Uganda - Zambia - Angola - Namibië –
Botswana - Zimbabwe - Mozambique - Zuid-Afrika - Madagaskar – Malawi

-

In geval de partij binnen de locatie alleen op- en/of overgeslagen en/of
getransporteerd wordt dan geldt geen plicht tot opname in de monitoring.

4. Scheiding import en teelt USA telers
Een teeltlocatie waar op enig moment in het jaar welk product dan ook
van buiten de teeltlocatie voorhanden is komt niet in aanmerking voor
opname in het register.
Uitzonderingen:
o Product van buiten de teeltlocatie dat onder de voorwaarden van
dit protocol is voortgebracht en gecontroleerd.
o Product van een andere teeltlocatie van hetzelfde bedrijf, mits
deze andere locatie (controleerbaar) verklaart dat daar op geen
enkel moment in het jaar welk product dan ook van buiten de
teeltlocatie voorhanden is.
o //:
Uit de administratie van de teeltlocatie moet voor iedere aangevoerde
partij afdoende blijken:
o Teler van het product;
o Eventuele verkoper van het product (in geval dit niet de teler is);
o Land van oorsprong van het product;
o Aard en hoeveelheid product.
5. Opleiding
Ieder bedrijf dat daarvoor in aanmerking wil komen kan het personeel een
opleiding laten volgen.
Bij goed gevolg doorlopen van de opleiding wordt als bewijs daarvan een
document verstrekt aan het bedrijf.
De opleiding wordt verzorgd door Glastuinbouw Nederland.
De opleiding is een criterium voor opname in het register, zie verder onder 8.
6. Invulling controles middels feromoonvallen
In een exportlocatie die onder de controle valt worden feromoonvallen
opgehangen. Hiertoe worden, naar evenredigheid van de oppervlakte, 1 val
per 2.500 m2 opgehangen met een minimum van 2 per locatie.
//

Pagina 2 van 4

-

Bewerking/exporteur: de vallen worden opgehangen op ca. 1,5 meter
hoogte.
Een feromoondopje kan maximaal 6 weken gebruikt worden.
Van de locatie van de vallen wordt notitie gemaakt door de inspecteur.
Van uitgevoerde controles wordt een logboek bijgehouden.

Datum
26 januari 2021

7. Aanpak bij (vermoedelijk) aantreffen
Wanneer de inspecteur een vondst doet van een motje op een feromoonval
dan wordt de beoordeling overgedragen aan de 1e lijns diagnose.
Wanneer het bedrijf enige aanwijzing vindt voor aanwezigheid van AFM
binnen het bedrijf dan moet het KCB daarvan onverwijld op de hoogte
gesteld worden. De beoordeling van de aanwijzing wordt overgedragen aan
de 1e lijns diagnose.
De betreffende 1e lijns diagnose beoordelaar moet ten laatste in het
voorgaande jaar de NVWA-opleiding “eerstelijndiagnose Afrikaans Fruitmot”
met goed gevolg hebben doorlopen.
Indien de beoordeling door de 1e lijns diagnose niet kan uitsluiten dat het
om AFM gaat dan wordt het monster ter verdere diagnose ingestuurd naar
de NVWA. Voor deze verificatie-diagnose (= wel/niet AFM) wordt een
specifiek tarief in rekening gebracht. Zie overzicht tarieven op website
NVWA.
Wanneer de beoordeling wordt overgedragen aan de NVWA dan wordt aan
het bedrijf aangegeven dat geen partijen bestemd voor de USA afgezet
mogen worden.
Als de diagnose door de NVWA uitsluit dat het om AFM gaat dan kan het
bedrijf de afzet van partijen bestemd voor de USA voortzetten.
Als de diagnose door de NVWA bevestigt dat het om AFM gaat dan wordt
het bedrijf tot nader order uit het register verwijderd.
Indien bij de partij-inspectie een vondst wordt gedaan dan wordt voor de
betreffende partij geen certificaat afgegeven. Het teeltbedrijf van herkomst
wordt uit het register verwijderd.
8. Register, aanduidingen
Bedrijven die aan de in dit protocol gestelde voorwaarden voldoen worden
opgenomen in een register.
Eerste opname kan pas geschieden:
o Teeltbedrijf: na // succesvolle intake.
o Exportbedrijf: na de eerste controle minimaal één week na
plaatsen vallen.
o Ieder bedrijf: bij bewijs van aanmelding voor en/of doorlopen van
de opleiding van minimaal één medewerker. Dus een nieuw
bedrijf, of wanneer een eerder opgeleide medewerker niet meer
bij het bedrijf werkt, zullen deel dienen te nemen aan de opleiding
-

-

Het register wordt door de NVWA geplaatst op DPD.
Het register wordt door de NVWA geplaatst op de website, waarbij alleen
die bedrijven worden opgenomen die daarvoor toestemming hebben
gegeven.
Updates in het register worden wekelijks door het KCB doorgegeven aan de
NVWA.
//
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Een teler die in het register staat kan aanduidingen aanbrengen waaruit
blijkt dat de partij USA geschikt is.
De exporteur dient te controleren of de partij welke bestemd is voor USA
voorzien is van de betreffende aanduidingen.
Een bedrijf dat uit het register is verwijderd kan op zijn vroegst pas weer in
het register worden toegelaten na volledige vrijgave door de NVWA:
o Teeltbedrijf: opvolging maatregelen NVWA en vrijgave na de door
de NVWA te stellen termijnen.
o Exportbedrijf: Eén week zonder vondst in de vallen.
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9. Certificeren
Een partij Capsicum spp. export USA wordt geïnspecteerd volgens de
algemene normen en voorwaarden voor exportinspectie.
Als steekproefdichtheid geldt de normale dichtheid cf. register
Steekproefgrootte bij export (tab 06 15), waarbij de staffel toegepast wordt
op iedere individuele partij.
Van iedere partij die gecertificeerd wordt moet vastgesteld worden dat deze
afkomstig is van een bedrijf/kleur die op dat moment in het register staat.
Op het certificaat wordt de volgende bijschrijving vermeld: The peppers in
this shipment originate from an approved place of production free of false
codling moth, Thaumatotibia leucotreta Meyrick.
10. Onttrekking aan controle
Iedere aanwijzing dat een bedrijf, dat in de monitoring is opgenomen, de
waarnemingen en/of werkzaamheden belemmert leidt tot een directe
verwijdering uit het register.
Na constatering en verwijdering wordt de NVWA op de hoogte gesteld die
de nadere aanpak bepaalt.
11. Rapportage
De volgende momenten zijn basis voor rapportage aan de NVWA:
o Start werkzaamheden controles.
o 1e versie register.
o Regelmatige* update register.
*

Wekelijkse update (indien aan de orde). Wanneer een bedrijf uit het register

geschrapt wordt dan dient dit direct gemeld te worden middels een update van het
register.

o
o
o

Iedere afwijking van voldoen aan de voorwaarden door een bedrijf
wat is opgenomen in het register.
Iedere situatie of signaal waarvan ingeschat wordt dat deze de
werkingssfeer van het protocol zou kunnen beïnvloeden.
Eindrapportage met aantallen bezoeken; aantal controles; aantal
gecertificeerde partijen per exporteur.
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