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2020

jaarverslag

Een bijzonder jaar

In dit beleidsmatige jaarverslag is te lezen hoe alle medewerkers van het KCB in 2020 hebben gewerkt aan
het zijn van een dienstverlenende en deskundige schakel in het bevorderen en borgen van de kwaliteit en
plantgezondheid van plantaardige producten. Hiermee zorgt het KCB ervoor van toegevoegde waarde te
zijn voor de hele sector, die van essentieel belang is voor de Nederlandse exportpositie.
In 2020 is Martien de Graaf met pensioen gegaan en ben ik hem opgevolgd als algemeen directeur van het
KCB. Door de uitbraak van het Coronavirus en alle beperkende maatregelen was het zowel een vreemd
vertrek als een vreemde start. Inmiddels heb ik met bijna alle medewerkers een kennismakingsgesprek
gevoerd, telefonisch of fysiek. Deze gesprekken waren vaak heel leuk en informatief.
2020 was een bijzonder jaar, een jaar met uitdagingen. Door het Coronavirus moesten we ons werk ineens
op een andere manier gaan uitvoeren en moesten we zoveel als mogelijk thuis werken. Een inspectie
uitvoeren met inachtneming van 1,5 meter afstand, hoe zou dat gaan? Digitale opleidingen organiseren en
digitaal vergaderen, zou dat lukken? Het was even wennen, maar uiteindelijk is het ons samen gelukt ons
werk op een veilige en verantwoorde manier te kunnen uitvoeren. Daar ben ik trots op!
Ook is het KCB in 2020 volop doorgegaan met de voorbereidingen op Brexit, om de overgang op
31 december zo soepel mogelijk te laten verlopen. Brexit heeft grote impact op de groenten en fruit- en
sierteeltsector. De ontwikkelingen zijn nauw gevolgd en regelmatig vond overleg plaats met LNV, NVWA en
de collega keuringsdiensten.
Een ander belangrijk punt is dat door een verandering in de ‘Wet normalisering rechtspositie ambtenaren’
alle medewerkers van het KCB de status “ambtenaar” hebben gekregen. In het kader hiervan is een begin
gemaakt met het afnemen van de Eed of Belofte, waarbij tegelijkertijd aandacht wordt geschonken aan het
KCB Normen & Waardenkader, dat hier mooi op aansluit. Integriteit stond altijd al hoog in het vaandel, maar
het is mooi dat we het nu ook naar elkaar uitspreken.
In 2020 heeft ook de implementatie van de nieuwe EU-Plantgezondheidsverordening (2016/2031) (PHR) en
de EU-Controleverordening (2017/625) (OCR), die ingingen op 14 december 2019, een vervolg gekregen.
Met deze verordeningen is het KCB bevoegde autoriteit geworden voor de fytosanitaire import, waarmee
haar bestaansrecht nog beter is verankerd. De invoering van deze verordeningen krijgt een vervolg in 2021.
Ook was 2020 een jaar van evaluaties. In het voorjaar 2020 is de Meerjarige Overeenkomst Plantkeur
geëvalueerd, die door betrokken partijen is getekend in 2006. Hieruit is gebleken dat de fytosanitaire zaken
goed worden uitgevoerd en dat de samenwerking tussen de verschillende partijen goed verloopt. In het
najaar 2020 heeft een brede analyse plaatsgevonden van het keurings- en toezichtslandschap. De uitkomst
is dat onze kracht zit in de sectorspecifieke inrichting, met aandacht voor onafhankelijkheid en dat we onze
jarenlange opgebouwde kennis inzetten voor de specifieke vraagstukken. Mooie constateringen, waar we
naar de toekomst toe ons voordeel mee kunnen doen.
Mede namens het bestuur bedank ik alle medewerkers voor hun betrokkenheid, inzet en geleverde
inspanningen. Samen gaan we sterk de toekomst in.
Liesbeth Kooijman
Algemeen directeur
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Het Kwaliteits-Controle-Bureau

Bijna 100 jaar geleden, in 1924, werd het Kwaliteits-Controle-Bureau, toen nog Uitvoer-Controle-Bureau
(UCB) geheten, opgericht voor en door Nederlandse telers en handelaren in groenten en fruit, met als doel
kwaliteitscontroles uit te voeren op groenten en fruit bij export. Voortgekomen uit de sector en gedreven
om de handel in Nederlandse tuinbouwproducten te bevorderen. Sinds die tijd heeft het KCB zich steeds
aangepast aan de veranderingen in onze omgeving. In 2007 is het werkveld uitgebreid met consumptieve
producten in de sierteelt en zogenaamde diverse producten. Het KCB verricht kwaliteits- en fytosanitaire
controles bij de import en export en op de interne markt. Ook voert het KCB bedrijfsinspecties uit voor
exportprogramma’s, waarmee invulling wordt gegeven aan de garanties die worden geëist door derde
landen. Hierdoor wordt de afzet bevorderd van Nederlandse tuinbouwproducten op de internationale
markt.
Het KCB is de toonaangevende en erkende instelling die bijdraagt aan het verbeteren en borgen van
plantgezondheid en het weren van schadelijke organismen en nationaal en internationaal de kwaliteit
bevordert van plantaardige producten. Het KCB werkt in een dynamische omgeving, veranderingen volgen
elkaar steeds sneller op. Ook de behoeften en wensen vanuit de sector veranderen. Het is een uitdaging
onze dienstverlening te laten aansluiten op de verwachtingen van het bedrijfsleven en tegelijkertijd te
voldoen aan de eisen die worden gesteld aan onze wettelijke taak vanuit de (Europese) overheid.
Het KCB investeert continue in een efficiënte dienstverlening en in de kennis en vaardigheden van
medewerkers en deelt deze kennis nationaal en internationaal met het bedrijfsleven, overheden en collega
controlediensten. Het KCB heeft geen winstoogmerk en werkt vanuit een onafhankelijke positie. In de
dienstverlening staan deskundigheid, integriteit en efficiency centraal.
Het KCB is een privaatrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan en werkt onder systeem- en
beleidsverantwoordelijkheid van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het KCB is
voor een deel van de werkzaamheden geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie volgens de norm
NEN-EN-ISO/IEC 17020. Deze ISO-norm voor inspectie-instellingen stelt hoge eisen aan onafhankelijkheid
en deskundigheid. Door haar wettelijke taak uit te voeren, versterkt het KCB de concurrentiepositie van de
tuinbouwsector. Het helpt de betrouwbaarheid te bevorderen van het door Nederlandse bedrijven geleverd
product. Hierdoor kan het KCB rekenen op een groot draagvlak bij overheid en bedrijfsleven.
Samenstelling bestuur
Het KCB is een stichting waarvan het bestuur bestaat uit onafhankelijke leden, die zelf niet actief zijn bij
bedrijven waar het KCB controleert. Bestuursleden worden voorgedragen door de brancheorganisaties in
de tuinbouw- en landbouwsector en worden benoemd door het bestuur. De benoeming van de voorzitter
van het bestuur is goedgekeurd door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Samenstelling
KCB-bestuur op 31 december 2020:
K.J. van Ast, Voorzitter
M.P. Cuijpers
J.H.M. van Luijk
J.H. Luten
M. Mesken
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Het jaar 2020 kan gerust een roerig jaar worden genoemd. Na keer op keer uitstel werd Brexit
eind december dan toch een feit. Met het vizier gericht op de voorbereidingen op een nieuwe
handelsrelatie tussen het VK en EU, werden we in maart geconfronteerd met het ontstaan van een
pandemie die grote impact had en nog steeds heeft op onze samenleving, de economie en ieders
persoonlijk leven. Door het aanpassingsvermogen en de enorme inzet van onze medewerkers hebben
we als organisatie kunnen anticiperen op de gebeurtenissen en onze dienstverlening op
aangepaste wijze kunnen voortzetten. Hieronder een toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen
binnen het KCB.

Belangrijke ontwikkelingen
Brexit
Sinds het Verenigd Koninkrijk (VK) er in juni 2016 voor koos de Europese Unie (EU) te verlaten kon, na een
lange periode van onzekerheid, worden gestart met de voorbereidingen op het aflopen van de ingestelde
overgangsperiode die duurde tot 31 december 2020. In deze overgangsperiode bleven alle EU-regels en
wetten voor het VK nog van kracht. De onderhandelingen over een nieuwe handelsrelatie met het VK
duurden nog tot eind december en het was lang onduidelijk of en welke aanvullende fytosanitaire en
kwaliteitseisen er zouden worden gesteld door het VK. Hierdoor was het voor het bedrijfsleven en voor
het KCB lastig zich goed voor te bereiden. Gezien de vele onzekerheden heeft het KCB tot op het laatste
moment rekening gehouden met een eventueel ’no deal- scenario’.
Eind van de zomer viel in het VK het besluit de douaneformaliteiten en grenscontroles bij import in te
richten in drie fases. Door dit besluit kon het KCB gerichtere voorbereidingen gaan treffen, waarbij het
inspelen op een toename van de benodigde inspectiecapaciteit een belangrijk aandachtspunt was. Naast
aandacht voor de werkprocessen, zijn groepen nieuwe inspecteurs aangesteld en opgeleid. In 2020
heeft het KCB sterk ingezet op informatievoorziening naar het bedrijfsleven en is tevens actief met het
bedrijfsleven gekeken naar de logistieke uitdagingen als gevolg van het vertrek van het VK uit de EU.
Hierbij heeft het accent gelegen op het zoeken naar oplossingen om logistieke vertragingen te beperken,
in de vorm van ondersteuning bij het werken met e-CertNL, meedenken over optimalisering van logistieke
processen en het voorbereiden van een pilot om voorraadinspecties mogelijk te maken. Bij het treffen van
de voorbereidingen heeft het KCB de samenwerking met het bedrijfsleven, LNV, NVWA, douane, collega
keuringsdiensten en brancheorganisaties ervaren als zeer constructief.
Coronamaatregelen KCB
Al vanaf maart 2020 heeft de uitbraak van het Coronavirus grote impact op het bedrijfsleven en ook op
ons persoonlijk leven. Deze omstandigheden doen een groot beroep op de flexibiliteit en het
aanpassingsvermogen van ons allemaal. De gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en van
medewerkers van de bedrijven waar wij controles uitvoeren staat voorop. Daarom volgt het KCB
de richtlijnen en adviezen van de Rijksoverheid en het RIVM nauwgezet. Zo zijn er hygiëne- en
veiligheidsmaatregelen getroffen, zodat import- en exportinspecties en het toezicht op/de afgifte van
plantenpaspoorten op een verantwoorde manier doorgang kunnen vinden. Dit dankzij de inspanningen van
onze medewerkers en de bedrijven.

Naast de voorzorgs- en hygiënemaatregelen die het KCB treft om verspreiding van het virus te voorkomen,
houden onze inspecteurs zich ook aan (beschermende) maatregelen en aanwijzingen van de bedrijven die
zij bezoeken. Waar nodig wordt in goede samenspraak bekeken welke aanpassingen noodzakelijk zijn om de
controles op een veilige manier te kunnen uitvoeren.
Ook op het hoofdkantoor en de diverse rayonkantoren zijn maatregelen genomen. Sinds maart zijn de
kantoren geopend met een beperkte bezetting, bijvoorbeeld voor het waarmerken van certificaten.
Medewerkers met een kantoorfunctie werken sinds maart zoveel als mogelijk vanuit huis en vergaderingen en
bijeenkomsten vinden digitaal doorgang. Ook een deel van de interne opleidingen wordt digitaal verzorgd.
Hopelijk kunnen we in 2021 stapsgewijs ons normale leven weer oppakken.
Hygiënemaatregelen ToBRF-virus
Het quarantaineorganisme Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV) is een tobamovirus dat tomaat
en paprika kan aantasten. Van tobamovirussen is algemeen bekend dat ze heel gemakkelijk via contact
(o.a. handen, kleding en materialen) worden overgedragen. Deze virussen blijven lange tijd infectieus.
ToBRFV is op meerdere tomatenbedrijven in Nederland vastgesteld. Om verspreiding van het ToBRFvirus tegen te gaan heeft de NVWA voor het uitvoeren van controles, door onder andere het KCB, strikte
hygiënemaatregelen opgesteld. Inspecteurs moeten deze hygiënemaatregelen in acht nemen bij het
uitvoeren van de controles. Het strikte hygiëneprotocol heeft grote consequenties voor het uitvoeren
van de controles. Vanwege de hygiëne-eisen nemen de controles meer tijd in beslag. Ook geldt de
beperking dat slechts één tomaten- en/of paprikateeltbedrijf per dag mag worden bezocht door dezelfde
inspecteur, waardoor inspecteurs beperkter inzetbaar zijn. Door deze beperking is de planning van de
controlewerkzaamheden gecompliceerd geworden en kunnen minder controles per dag worden uitgevoerd.
Over deze problematiek is het overleg gestart met het ministerie van LNV en de NVWA, waarbij in
gezamenlijkheid wordt gekeken naar mogelijke oplossingen.
EU-Plantgezondheidsverordening(PHR) en EU-Controleverordening (OCR)
Op 14 december 2019 zijn de nieuwe EU-PHR en OCR in werking getreden. Deze verordeningen
zijn ingevoerd om de EU beter te beschermen tegen schadelijke organismen en daarbij meer
verantwoordelijkheid te leggen bij het bedrijfsleven. De traceerbaarheid van plantaardige producten
in de handelsketen verbetert, terwijl het vrije handelsverkeer en de markttoegang binnen de EU blijven
behouden. Gedurende 2020 werden de effecten van de implementatie van de PHR en OCR duidelijk, zoals
de nieuwe invoerverboden en de nieuwe bijschrijvingseisen. Waar nodig is de nieuwe regelgeving vertaald
naar nieuwe werkwijzen en zijn handelsbedrijven geïnformeerd over de veranderende regelgeving. Ook
is geïnvesteerd in het nieuwe Plantgezondheidsstelsel, dat de Plantenziektenwet met bijbehorende
onderliggende regelgeving vervangt in 2021.
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Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA)
Op 1 januari 2020 is de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) in werking getreden.
Als overheidswerkgever valt ook het KCB onder deze wet. In de dagelijkse praktijk is er weinig veranderd,
de arbeidsovereenkomst is behouden en de arbeidsvoorwaarden zijn niet veranderd.
Wat wel is veranderd, is dat medewerkers van het KCB per 1 januari 2020 de status ambtenaar hebben
gekregen. Dit heeft onder andere tot gevolg dat medewerkers de Eed of Belofte moeten afleggen,
waarin integriteitsbepalingen zoals geheimhoudingsplicht en de plicht om nevenfuncties te melden aan de
orde komen. Het afnemen van de Eed of Belofte wordt gecombineerd met de introductie van het KCBNormen en Waardenkader. Vanaf juli 2020 zijn in de verschillende rayons bijeenkomsten gepland voor het
afnemen van de Eed of Belofte. Helaas kon een aantal van deze bijeenkomsten geen doorgang vinden
vanwege het Coronavirus. Het afnemen van de Eed of Belofte krijgt een vervolg in 2021, hopelijk fysiek,
maar anders digitaal.

Jaar

Medewerkers in dienst (fte)

2020
2019
2018
2017
2016

141
141
135
123
119

Verhuizing KCB-rayonkantoor Noordwest Nederland
Half februari 2020 is het KCB-rayonkantoor Noordwest Nederland verhuisd naar een nieuwe locatie op
Schiphol-Rijk. Het kantoor is aangekleed en ingericht in dezelfde stijl als het hoofdkantoor in Zoetermeer en
het rayonkantoor in Barendrecht. De verhuizing was het gevolg van ruimtegebrek in het rayonkantoor dat
was gevestigd in het gebouw van Royal FloraHolland in Aalsmeer. Bij de keuze van een nieuwe locatie voor
het KCB-kantoor hebben diverse argumenten een rol gespeeld. Een belangrijk criterium was de logistieke
afstand tussen het grote aantal bedrijven in de regio waar het KCB controles uitvoert. De nieuwe
locatie is gelegen in de buurt van het veilingterrein, dichtbij Schiphol en in de buurt van belangrijke
ontsluitingswegen.

Opleiding en training
Enkele medewerkers volgden individuele trainingen en cursussen, zoals Coaching en HRM.

Optimalisatie interne processen en dienstverlening door digitalisering
In 2020 is het verder optimaliseren en digitaliseren van de werkprocessen bij het KCB voortgezet. Zo zijn
voorbereidingen getroffen voor een klantportaal van het KCB, dat operationeel wordt in 2021. Ook zijn in
2020 de interne bedrijfsprocessen verder geoptimaliseerd. In het kader hiervan is een geautomatiseerd
systeem aangeschaft voor het opmaken van dienstroosters. Momenteel wordt hard gewerkt aan het
inrichten van dit systeem. Daarnaast is de ontwikkeling van een nieuw inspectieplanning- en beheersysteem
aanbesteed en is gestart met de realisatie van dit systeem.

Medewerkers en organisatie
Capaciteit
Op 31 december 2020 had het KCB 150 medewerkers in dienst. Dit komt overeen met 141 fte. Er zijn elf
medewerkers uit dienst en met pensioen gegaan. Gedurende 2020 zijn er in totaal zestien medewerkers
in dienst gekomen. Eind 2020 waren in totaal 39 medewerkers (37 fte) ingehuurd. Toename van de
capaciteit is het gevolg van de voorbereidingen op Brexit. Een deel van de benodigde capaciteit vult het
KCB in met behoud van flexibiliteit. Om in die behoefte te voorzien is enkele jaren geleden een langdurig
samenwerkingsverband gestart met Agrarische Bedrijfsverzorging (AB). In nauw overleg met het KCB
draagt AB kandidaten voor, die bij gebleken geschiktheid worden ingehuurd. Voordat deze medewerkers
worden ingezet, krijgen zij bij het KCB een gedegen opleiding tot inspecteur. De medewerkers die via AB
worden ingehuurd hebben meestal een agrarische achtergrond of hebben gewerkt bij bedrijven in de
tuinbouw.

Ingehuurde medewerkers (fte)
37
31
26
29
22

Cao
Omdat per 1 juli 2020 de bestaande cao afliep zijn in de tweede helft van het jaar de onderhandelingen
gestart voor het afsluiten van een nieuwe cao. De nieuwe cao zal met terugwerkende kracht ingaan
per 1 juli 2020.

Ook in 2020 heeft het KCB in de voorbereiding op Brexit extra interne opleidingen verzorgd voor twee
groepen nieuwe inspecteurs. Vanwege het Coronavirus kon de opleiding niet worden gegeven zoals
te doen gebruikelijk. De opleiding van de groep die is gestart in het voorjaar is tijdelijk opgeschort. De
mogelijkheden zijn onderzocht hoe de opleiding en instructie van medewerkers meer digitaal en op afstand
kunnen worden gegeven. Hierbij wordt steeds meer gebruik gemaakt van de Elektronische Leeromgeving
(ELO), niet alleen voor het toetsen maar ook voor het verbreden van kennis. Tevens is een start gemaakt
met het vastleggen van kwaliteitsgebreken op het product door middel van 360 graden foto’s. Dit
vergemakkelijkt het afstemmen met inspecteurs, zonder dat je fysiek bij elkaar hoeft te komen. Ook is een
start gemaakt met het maken van videofilmpjes, die kunnen worden gebruikt bij de instructie. Later in het
jaar kon de opleiding digitaal worden vervolgd. Toen de RIVM-maatregelen waren ingeregeld kon ook het
meelopen in de praktijk op aangepaste wijze doorgang vinden. Het meelopen in de praktijk is een belangrijk
onderdeel van de opleiding. In het najaar is een tweede groep inspecteurs gestart met de opleiding.
Ziekteverzuim
In 2020 daalde het ziekteverzuim naar 5,6%. Het ziekteverzuim had voornamelijk te maken met enkele
langdurig zieke medewerkers. Door het Coronavirus had het KCB ook te maken met enkele zieke
medewerkers. Regelmatig wordt gekeken naar mogelijkheden om het ziekteverzuim terug te brengen en er
is voortdurend aandacht voor de re-integratie van zieke medewerkers.
Jaar 					Verzuim
2020
2019
2018
2017
2016

5,6%
6,0%
6.6%
7,4%
5,8%
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Veiligheid tijdens het werk is een belangrijk aandachtspunt. Inspecteurs houden zich aan de
veiligheidsnormen die gelden bij de bedrijven die zij bezoeken. Om de vier jaar wordt bij het KCB een
Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uitgevoerd. Dit is een onderzoek binnen een organisatie, om de
risico’s bij arbeid op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn in kaart te brengen. Het laatste RI&E
is uitgevoerd in 2016. In 2020 heeft de werkgroep, waaraan ook enkele leden van de ondernemingsraad
deelnemen, besloten welk bureau het volgende RI&E-onderzoek gaat uitvoeren. Vanwege het Coronavirus
is het volgende RI&E- onderzoek doorgeschoven naar het voorjaar van 2021.
In 2019 is een uitgebreid preventief medisch onderzoek (PMO) uitgevoerd. De uitkomsten van dit
onderzoek zijn besproken en gedeeld met alle medewerkers. In 2020 is gevolg gegeven aan de
aanbevelingen die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen in de vorm van het traject ‘Samen sterk de
toekomst in’, waarbij de nadruk ligt op positief samenwerken. Dit traject is eind 2020 van start gegaan en
krijgt een vervolg in 2021 en 2022.
Ondernemingsraad
In 2020 is de ondernemingsraad nauw betrokken geweest bij verschillende trajecten die lopen en zijn
diverse advies- en instemmingsaanvragen langs de ondernemingsraad gekomen.
Een traject waarbij de ondernemingsraad is betrokken is bijvoorbeeld het traject ‘Samen sterk de
toekomst in’. Ook bij de belangrijke investeringen die noodzakelijk zijn voor project Inspectie 2020 is de
ondernemingsraad betrokken geweest. Na een duidelijke presentatie en uitleg heeft de ondernemingsraad
een positief advies afgegeven. De ondernemingsraad is ook betrokken geweest bij de sollicitatieprocedure
voor de werving van een nieuwe algemeen directeur van het KCB. Mede daardoor kon de ondernemingsraad
een overtuigd positief advies afgeven.
Een afvaardiging van de ondernemingsraad maakt deel uit van het regieteam Coronavirus.
De ondernemingsraad is positief over de manier waarop de ondernemingsraad en de medewerkers van het
KCB worden geïnformeerd over belangrijke zaken die spelen.

Bestuurlijke zaken
Bestuursvergaderingen
In 2020 heeft het bestuur vijf keer vergaderd, waarvan een deel ‘op afstand’ vanwege het Coronavirus.
Bestuurswisseling
In het bestuur is Gert Mulder op voordracht van het GroentenFruit Huis opgevolgd door Janine Luten.

Onderzoeken ministerie van LNV
In 2020 heeft het onderzoeksbureau Berenschot het rapport opgeleverd naar aanleiding van de
opdracht van het ministerie van LNV de in 2007 gemaakte ‘Plantkeur-afspraken’ te analyseren en de
gewenste verbeteringen in kaart te brengen. Vertegenwoordigers van het bestuur zijn in dat kader door
het onderzoeksbureau geïnterviewd en de onderzoeksresultaten zijn besproken in het bestuur. In het
Berenschot-rapport wordt geconcludeerd dat de samenwerking tussen de verschillende partijen goed gaat.
Onder Plantkeur worden de fytosanitaire zaken door de betrokken organisaties goed uitgevoerd. Naar de
toekomst toe vraagt structureel overleg op tactisch niveau met alle betrokken organisaties wel de nodige
aandacht, evenals het vernieuwen van de meerjarenovereenkomst (MJO)- afspraken.
Daarnaast is in 2020 door het onderzoeksbureau KPMG uitvoering gegeven aan een door de minister van
LNV geïnitieerde brede analyse van het keurings- en toezichtslandschap. Ook bij deze analyse is het KCB
betrokken en zijn de onderzoeksresultaten besproken in het KCB-bestuur. In de brief, waarmee de minister
van LNV het KPMG-rapport heeft aangeboden aan de Tweede Kamer, concludeert zij, dat zij met dit rapport
een krachtig netwerk ziet van goed functionerende keurings- en toezichtorganisaties.
Benoeming nieuwe algemeen directeur
Vanwege het vertrek van Martien de Graaf als algemeen directeur van het KCB, heeft het bestuur voorzien
in een opvolger. Op 1 mei 2020 heeft het bestuur Liesbeth Kooijman aangesteld als algemeen directeur.
Overleg KCB – Ministerie van LNV
Zoals gebruikelijk heeft ook in 2020 twee keer het bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen het ministerie
van LNV en het KCB. In dat overleg is positief geoordeeld over de wijze waarop het KCB de werkzaamheden
uitvoert.
Tarieven KCB 2020
Vanwege prijs- en loonstijgingen heeft het bestuur in de tweede helft van 2020 besloten de tarieven voor
2021 te verhogen met 2,5%. Het ministerie van LNV heeft ingestemd met de verhoging.
Brexit
In het KCB-bestuur is herhaaldelijk gesproken over de gevolgen van Brexit voor het KCB. In nauwe
samenspraak met het ministerie van LNV, de NVWA en de collega keuringsdiensten heeft het KCB zich
voorbereid op Brexit per 1 januari 2021.
Bestuurscommissie Bloemen en Planten
De Bestuurscommissie Bloemen en Planten fungeert als klankbord voor zaken die de sector snijbloemen en
potplanten raken. De commissie draagt bij aan het vergroten van draagvlak voor en de transparantie over
de taken van het KCB. In 2020 was er voor de commissie geen aanleiding te vergaderen.

Coronavirus
Ook in het bestuur waren het Coronavirus en de gevolgen daarvan voor het KCB vaste
gespreksonderwerpen. Tijdens de eerste golf van het Coronavirus in Nederland werd in overleg met
het ministerie van LNV en de NVWA besloten een deel van de controlewerkzaamheden tijdelijk niet
uit te voeren. In juni 2020 is besloten deze controlewerkzaamheden weer te hervatten, uiteraard met
inachtneming van de RIVM-maatregelen.
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Commissie Toezicht Kwaliteitsvoorschriften groenten en fruit
De Commissie Toezicht Kwaliteitsvoorschriften groenten en fruit heeft de taak de directie en het bestuur te
adviseren bij de uitvoering van het Reglement Interne Kwaliteitscontrole (RIK). Ook adviseert de Commissie
over schriftelijke bezwaren van marktdeelnemers tegen hun indeling in het structureel toezicht, of de
daarbij behorende facturen.
De Commissie heeft in 2020 vijf adviezen uitgebracht over de afhandeling van geconstateerde (ernstige)
overtredingen van het RIK-reglement, dit aantal is gedaald t.o.v. 2019. De Commissie adviseerde in 2020
tevens over de eventuele beëindiging van de RIK-deelname van een deelnemer (2019: twee). In alle gevallen
volgde het KCB de adviezen van de Commissie op. Naar aanleiding van een bezwaar tegen de indeling in
het structureel toezicht heeft de Commissie de betrokken marktdeelnemer gehoord. Daarover is advies
uitgebracht aan de directie en het bestuur van het KCB. De Commissie heeft in 2020 ook geadviseerd over
voorgestelde aanpassingen in de RIK-systematiek. Deze aanpassingen komen aan bod bij het hoofdstuk
Kwaliteit groenten en fruit. In het verslagjaar heeft de heer C.M.G. van Leeuwen afscheid genomen van de
Commissie en is de heer M.P. Simonse benoemd als lid van de Commissie.

Kwaliteitszorg
Het KCB is voor een deel van de uitvoering van de inspecties geaccrediteerd volgens de ISO/IEC 17020norm (registratiecode I070). Dit is een ISO-norm voor inspectie-instellingen die hoge eisen stelt aan
onafhankelijkheid en deskundigheid. De Raad voor Accreditatie (RvA) beoordeelt of het KCB volgens de
ISO/IEC 17020-norm werkt. Het KCB heeft een kwaliteitssysteem ontwikkeld dat aantoonbaar voldoet
aan de eisen gesteld in de ISO/IEC 17020 en continue is gericht op het verbeteren van processen. Door
het kwaliteitssysteem wordt geborgd dat de KCB-inspecties van een blijvend hoge en uniforme kwaliteit
zijn. Voorts wordt door het kwaliteitssysteem verzekerd dat het personeel, de ingezette middelen en de
inspectiemethodes blijven voldoen aan de kwaliteitseisen die daarvoor gelden. Deskundigheidsbevordering
door gedegen opleidingsprogramma’s is hierbij onontbeerlijk.

Tuchtgerechtzaken
In het geval van een (lichte) overtreding van de kwaliteitsvoorschriften voor groenten en fruit volstaat het
KCB meestal met een schriftelijke waarschuwing voor de betreffende marktdeelnemer. In 2020 heeft het
KCB vier waarschuwingsbrieven verzonden, in 2019 was dit er één.
Overtredingen van de kwaliteitsvoorschriften voor groenten en fruit, die volgens het KCB niet met een
schriftelijke waarschuwing kunnen worden afgedaan, kunnen door het KCB worden voorgelegd aan
het onafhankelijke Tuchtgerecht. Wanneer het Tuchtgerecht oordeelt dat de voorgelegde overtreding
is bewezen, kan de marktdeelnemer een maatregel opgelegd krijgen, bijvoorbeeld in de vorm van een
geldboete.
In 2020 heeft het Tuchtgerecht uitspraak gedaan in 43 zaken, die het KCB had voorgelegd. Daarvan waren
vijftien zaken in 2019 voorgelegd en 28 zaken in 2020. In alle 43 zaken heeft het Tuchtgerecht de ten
laste gelegde overtredingen bewezen verklaard. Daarbij is in één zaak volstaan met het opleggen van
een voorwaardelijke geldboete en in de overige 42 zaken is een onvoorwaardelijke geldboete opgelegd.
Bij alle zaken, waarin een onvoorwaardelijke geldboete is opgelegd, heeft het Tuchtgerecht tevens een
voorwaardelijke geldboete opgelegd. Bij vier zaken, waarin het Tuchtgerecht in 2020 uitspraak heeft
gedaan, is ook uitgesproken, dat de in eerdere zaken opgelegde voorwaardelijke geldboetes ten uitvoer
moesten worden gelegd. Binnen de proefperiode hadden de betrokken bedrijven opnieuw een overtreding
begaan. Bij twee zaken, waarin het Tuchtgerecht uitspraak heeft gedaan in 2020, hebben de betrokken
bedrijven laten weten het niet eens te zijn met de uitspraak. Daarvan wordt één zaak in 2021 opnieuw
behandeld door het Tuchtgerecht en is één zaak in behandeling bij het College van Beroep voor het
bedrijfsleven. Het College heeft nog geen uitspraak gedaan in deze beroepszaak.
In vijftien zaken, die in 2020 door het KCB aanhangig zijn gemaakt bij het Tuchtgerecht is in 2020 nog geen
uitspraak gedaan.

Belangrijke instrumenten voor de beoordeling van het functioneren van het kwaliteitssysteem en tevens
middelen ter signalering van verbeteringen vormen onder andere de interne en externe audits, de analyse
van geregistreerde klachten en de analyse van de kwartaalrapportages van de afdelingen.
In 2020 is door de RvA een herbeoordeling uitgevoerd bij het KCB. Naar aanleiding hiervan zijn de
onafhankelijkheidseisen die het KCB hanteert verder aangescherpt. Dit betekent bijvoorbeeld dat
het aspect van (conflicterende) nevenactiviteiten nu nog nadrukkelijker wordt meegenomen tijdens
het wervings- en selectieproces. Dit is in lijn met de aangescherpte interpretatie van de criteria voor
onafhankelijkheid (Type A), zoals opgenomen in de ISO/IEC 17020.
Naast de reguliere activiteiten in het kader van de kwaliteitszorg is in 2020 extra aandacht geweest
voor de implementatie van de ISO/IEC 17025 norm (algemene eisen voor de competentie van test- en
kalibratielaboratoria). Dit is voor het KCB een nieuwe norm die van toepassing is op de diagnostische
activiteiten die het KCB-laboratorium uitvoert sinds eind 2018. Begin 2021 zal de aanvraag voor deze
nieuwe accreditatie worden ingediend bij de RvA.
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Intensieve samenwerking en het delen van kennis op nationaal en internationaal niveau met
overheden, bedrijfsleven en collega keuringsdiensten zijn voor het KCB van groot belang en dragen
bij aan een geharmoniseerde toepassing van de regels, zowel op fytosanitair als op kwaliteitsgebied.
Zowel op nationaal als op internationaal vlak weerhield het Coronavirus partijen er niet van de
samenwerking te zoeken in 2020. Als gevolg van het Coronavirus en vanwege Brexit waren de
contacten vaak nog intensiever dan in het voorgaande jaar. Weliswaar anders vormgegeven en veelal
digitaal, maar ook nu zeer waardevol en constructief.

Nationale samenwerking
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV)
Het KCB adviseert het ministerie van LNV over de handelsnormering van groenten en fruit. Hierbij kijkt
het KCB in het bijzonder naar de praktische gevolgen van voorstellen voor besluitvorming. Het KCB
vergezelt het ministerie bij internationale overleggen, als inhouds- en ervaringsdeskundige. Bijvoorbeeld
bij de vergaderingen van de OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) en UNECE
(United Nations Economic Commission for Europe), waar wordt gesproken over aanpassingen van de
handelsnormen of interpretatiebrochures. Verder is met het ministerie gesproken over de interpretatie
van de regelgeving. Daarnaast is er gedurende het hele jaar uitvoerig contact geweest met het ministerie
over de ontwikkelingen rond Brexit. Ook is in 2020 overleg geweest over het rapport naar aanleiding van
de door bureau Berenschot uitgevoerde analyse van de in 2007 gemaakte Plantkeur afspraken en over het
rapport naar aanleiding van de brede analyse van het keurings- en toezichtslandschap dat is uitgevoerd
door onderzoeksbureau KPMG.
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
In 2020 hebben de afdelingen P&C en KKB dagelijks intensief contact gehad met de NVWA. Naast de
reguliere zaken speelden er nog vele vraagstukken rondom diverse onderdelen van de
EU-Plantgezondheidsverordening die nog moesten worden geïmplementeerd. Ook de voorbereiding
op Brexit heeft veel tijd gevergd, waarbij een groot obstakel was dat de eisen van het VK pas eind
december duidelijk werden. Ook is veel tijd gestoken in de voorbereiding om te komen tot gebruik van het
voorraadregister e-CertNL voor inspecties naar het VK. Naast deze zaken is er ook het reguliere overleg
met de NVWA binnen de werkgroep handel en zijn we als KCB aangesloten bij het Klankbordgroepoverleg,
waaraan ook de sectoren deelnemen. Met de medewerkers van het Nationaal Referentie Laboratorium van
de NVWA is veel contact geweest over de uitbreiding van de einddiagnostiek door het KCB.
Plantaardige keuringsdiensten
Op een aantal onderdelen van het fytosanitaire werk heeft het KCB intensief contact met de andere
keuringsdiensten. Bij de implementatie van de PHR (Plantenpaspoortplicht) en de voorbereiding op Brexit
is veel opgetrokken met Naktuinbouw. Bij de instructies voor de niet-eigen werkvelden (aardappels/
bloembollen) is regelmatig contact met NAK en BKD.

GroentenFruit Huis / VGB
Bij de bestaande fytosanitaire exportprojecten is er veel samenwerking en overleg tussen de NVWA, het
GroentenFruit Huis en het KCB. Gezamenlijk wordt ook gewerkt aan het realiseren en behouden van de
markttoegang voor groenten en fruit naar verre bestemmingen. Op kwaliteitsgebied vindt regelmatig
afstemming plaats met GroentenFruit Huis; wijzigingen van regelgeving en keurlijnen zijn dan onderwerpen
van gesprek. In 2020 was met het GroentenFruit Huis ook veelvuldig overleg over de voorbereiding op
Brexit. Hier sloten soms ook derden bij aan, zoals logistieke dienstverleners en telersverenigingen. Ook met
de VGB is de voorbereiding op Brexit voor de bloemen- en plantensector regelmatig besproken. Tevens
is de verhuizing van het KCB-rayonkantoor Noordwest Nederland onderwerp van gesprek met de VGB
geweest. Om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen voor het bedrijfsleven, is voorzien in een
tijdelijke stempellocatie in Aalsmeer.
Landelijke Hardfruitbijeenkomst
Deze bijeenkomst kon dit jaar niet doorgaan vanwege het Coronavirus. Er wordt gekeken of deze
bijeenkomst begin 2021 kan worden georganiseerd middels een videoconference. Het afstemmen van
keurlijnen met het bedrijfsleven waar het KCB controles verricht is voor beide partijen zinvol.

Internationale samenwerking
Harmonization Meeting
Iedere twee jaar organiseert het KCB een internationale Harmonization Meeting. Tijdens deze bijeenkomst
stemmen controlediensten van binnen en buiten de EU de internationale kwaliteitsstandaarden en de
interpretatie hiervan af, met als doel te komen tot een uniforme interpretatie. Door het Coronavirus kon
de in juni 2020 geplande bijeenkomst niet doorgaan. Met de betrokken landen is afgesproken dat het KCB
ernaar streeft de Harmonization Meeting nu te organiseren in 2022.
Kwaliteit training bij PROKON (Zuid-Afrika)
Een specialist kwaliteit van het KCB heeft in februari 2020 diverse trainingen verzorgd voor PROKON in
Zuid-Afrika. Deze controledienst is vergelijkbaar met het KCB in Nederland, maar is met name actief in de
kwaliteitscontroles bij import en op de interne markt.
OECD / UNECE
In nauwe samenwerking met het ministerie van LNV is deelgenomen aan de vergaderingen van
de internationale organisaties OECD en UNECE. Deze vergaderingen vonden dit jaar plaats via
videoconference. In de vergaderingen van de OECD vindt onder meer afstemming en harmonisering
plaats over de interpretatie van de handelsnormen voor de kwaliteit van groenten en fruit. Daarvoor
worden onder andere interpretatiebrochures gemaakt, die in de praktijk worden gebruikt. In de UNECEvergaderingen komen voorstellen voor aanpassingen van de handelsnormen aan de orde. Tijdens deze
vergaderingen levert het KCB een actieve inbreng, bijvoorbeeld door het verzorgen van presentaties.
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Onderdeel van het jaarverslag is het financiële directieverslag. Het financiële directieverslag
verschaft inzicht in de gang van zaken gedurende het boekjaar 2020. Over het kalenderjaar 2020 werd
na belastingen een positief resultaat behaald van € 264.235 (2019: € 654.714). De baten waren
€ 20.147.280 (2019: € 19.533.831), wat € 1.297.280 hoger is dan begroot.
Baten
Ten opzichte van de begroting wijken de baten sterk af, aangezien in de begroting rekening is gehouden
met een Brexit aan het begin van 2020. Dit is vooral zichtbaar bij de duidelijk lagere baten voor fyto
inspecties export sierteelt. In het kader van Brexit is in de begroting rekening gehouden met een sterke
stijging van deze inspecties. Ook de vergoedingen voor het waarmerken van fyto certificaten zijn hierdoor
achtergebleven ten opzichte van de begroting.
Omdat een vergelijk met de begroting niet goed mogelijk is, zijn de baten afgezet tegen de realisatie van
2019. Ten opzichte van de baten 2019 zijn de baten 2020 hoger uitgevallen, vooral doordat de baten fyto
inspecties import groenten en fruit en fyto inspecties overige producten hoger zijn uitgekomen.
Vanwege het uitstel van de datum Brexit naar 31 januari 2020 en de overgangsfase die duurt tot
31 december 2020, heeft het KCB in 2020 subsidie ontvangen van het Ministerie van LNV. De ontvangen
subsidie dekt de lasten van extra inspecteurs die gedurende 2020 zijn aangenomen en opgeleid voor
het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van Brexit. Ook worden met de ontvangen subsidie de
lasten gedekt van extra inspecteurs die al eerder zijn aangenomen en opgeleid voor het uitvoeren van
werkzaamheden als gevolg van Brexit, maar die nog niet declarabel konden worden ingezet in 2020.
Het Coronavirus heeft tot gevolg gehad dat de baten in het tweede kwartaal van 2020
ca. € 300.000 lager zijn uitgekomen ten opzichte van het tweede kwartaal 2019. Dit is een daling van 9%.
Deze daling was onvoldoende om in aanmerking te komen voor de NOW-regeling. Om in aanmerking
te komen voor de NOW-regeling moest sprake zijn van een omzetdaling van meer dan 20% in een heel
kwartaal. De daling van de baten wegens het Coronavirus is vooral zichtbaar bij kwaliteitscontroles interne
markt, omdat deze activiteit gedurende een periode is stopgezet. In de andere kwartalen is geen sprake van
omzetdaling vanwege het Coronavirus.
Lasten
De extra kosten die zijn gemaakt vanwege het Coronavirus zijn gering en hebben voornamelijk betrekking
op het verstrekken van zaken ten behoeve van de veiligheids- en hygiënemaatregelen. Daarnaast zijn
thuiswerkfaciliteiten verstrekt, maar daar tegenover staat een daling van de brandstofkosten. In de drie
laatste kwartalen van 2020 hebben medewerkers af en toe thuis in quarantaine gezeten, waardoor zij niet
inzetbaar waren. Het gevolg hiervan is dat er iets meer is overgewerkt.

Eigen vermogen en liquiditeit:
Inclusief het resultaat na belastingen 2020 bedraagt per 31 december 2020 het eigen vermogen
€ 8.318.764 (2019: € 8.054.529), zijnde 41,3% van de totale jaarlijkse baten. Dit valt binnen de door het
ministerie van LNV vastgestelde maximum norm van 50% eigen vermogen ten opzichte van de totale
jaarlijkse baten. De benodigde liquiditeit voor de reguliere bedrijfsvoering en voor het afdekken van de in
de risicoanalyse benoemde risico’s is vastgesteld op 44%.
				
Toekomst
Voor 2021 wordt geen stijging van de omzet voorzien anders dan door de gestegen tarieven. Ten opzichte
van 2020 stijgen de tarieven met 2,5%. Naar verwachting nemen de activiteiten in het kader van Brexit
flink toe, maar daartegenover staat dat de subsidie minder zal worden. Door een stijging van het aantal
benodigde medewerkers en de verwachte stijging van de loonkosten in 2021 nemen ook de kosten toe.
				
In 2021 zal het KCB zich verder voorbereiden op de nieuwe eisen van het Verenigd Koninkrijk die ingaan per
1 april. Hiervoor zullen ook gedurende 2021 nieuwe medewerkers worden aangetrokken en opgeleid. Het
Coronavirus zal naar verwachting geen impact hebben op de baten of lasten van het KCB.
In 2021 zal het KCB verder investeren in de ontwikkeling van software die IBP (inspectie beheer programma)
gaat vervangen.
Voor de jaren na 2021 verwacht het KCB een groei van de baten vergelijkbaar met voorgaande jaren,
wegens stijgende import en export hoeveelheden van producten die door het KCB worden gecontroleerd.
In control statement 2020 van het KCB
Het bestuur van het KCB verklaart met dit ‘in control statement’ te voldoen aan het ‘gemeenschappelijk
normenkader voor financieel beheer, verantwoording en intern toezicht’ van het ministerie van LNV.
De onderdelen van het normenkader worden geborgd met het interne kwaliteitssysteem en de planningen control cyclus. Daarover legt de directie verantwoording af aan het bestuur en het bestuur aan het
ministerie van LNV. De RvA voert audits uit op het interne kwaliteitssysteem en de externe accountant
voert de controle uit op de jaarrekening en geeft een oordeel over het getrouwe beeld van de jaarrekening.
Het KCB communiceert op een transparante wijze via de website en het jaarverslag en overlegt regelmatig
met externe stakeholders.
De risicoanalyse is in verband gebracht met de ontwikkeling van het eigen vermogen.

De personeelskosten zijn hoger uitgevallen, omdat meer fte’s in dienst waren dan begroot. Dit houdt
verband met een toename van activiteiten en de voorbereiding op Brexit. Ten opzichte van de begroting
zijn de personeelskosten gestegen met ongeveer 5%. Ook de algemene kosten zijn gestegen. De
hogere algemene kosten houden rechtstreeks verband met de hogere omzet en hebben betrekking op
monsteronderzoek en op het grotere personeelsbestand in 2020.
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Jaarrekening 2020
Balans per 31 december 2020
Activa
Vaste activa
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen
Totaal Activa

2020
2.879.050
2.556.218
7.653.954
13.089.222

2019
2.932.111
2.487.330
7.445.328
12.864.769

Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen
Schulden op korte termijn
Totaal passiva

8.318.764
471.000
4.299.458
13.089.222

8.054.529
505.000
4.305.240
12.864.769

Exploitatierekening 2020
Baten
Lasten
Resultaat

2020
20.147.280
19.883.045
264.235

2019
19.533.831
18.879.116
654.715
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Import fytosanitair

Door de overheid is het KCB aangewezen de fytosanitaire importinspecties uit te voeren, conform
de richtlijnen en aanwijzingen van de NVWA. Plantaardige goederen die worden geïmporteerd in de
EU moeten voldoen aan de fytosanitaire eisen van de EU. Bij de inspecties wordt gecontroleerd of de
zendingen voldoen aan deze eisen.
In 2020 heeft het KCB 186.406 fytosanitaire importinspecties uitgevoerd. Deze inspecties vonden
plaats in de werkvelden sierteelt, groenten en fruit en overige producten. In 2019 waren dit ruim
170.000 inspecties. Daarmee zet de stijging, die al enige jaren zichtbaar is, door.
Kopie fytosanitaire certificaten derde landen
Kort na het uitbreken van het Coronavirus werd duidelijk dat derde landen problemen ondervinden een te
exporteren zending te laten vergezellen van het originele fytosanitaire certificaat. De problemen worden
veroorzaakt doordat in diverse landen sprake is van een lockdown. In overleg met de NVWA is besloten
importzendingen vrij te geven op basis van een kopie van het certificaat, maar wel een blokkadeformulier
uit te schrijven. Omdat deze problemen niet beperkt bleven tot Nederland, is op 30 maart 2020 een
EU-noodmaatregel van kracht geworden die controle op basis van een kopie mogelijk maakt. Hiermee
zijn logistieke problemen bij import voorkomen. In de EU-noodmaatregel is vastgelegd dat het originele
document nog wel moet worden nagezonden. Uit een inventarisatie in het najaar van 2020 is gebleken dat
het nazenden van originele documenten in onvoldoende mate gebeurt, daarom zal in 2021 het toezicht op
het alsnog overleggen van originele fytosanitaire certificaten worden aangescherpt. De EU-noodmaatregel
is een aantal keer verlengd en loopt vooralsnog tot 1 juli 2021. Een aantal derde landen heeft aangegeven
ook na deze pandemie niet meer terug te willen keren naar de oude situatie en in plaats van het verstrekken
van fysieke fytosanitaire certificaten over te willen gaan op elektronische certificaten. Er wordt gewerkt
aan de mogelijkheid deze elektronische certificaten op het moment van de inspectie digitaal beschikbaar te
maken voor de inspecteur.
Vondsten Afrikaanse Fruitmot
De Afrikaanse Fruitmot (AFM) is een quarantaine organisme voor de EU. De quarantaine status houdt in
dat bij import van producten van buiten de EU, zendingen waarop motten, poppen, larven of eitjes worden
aangetroffen, worden geweigerd. In 2020 hebben meerdere vondsten van de Afrikaanse Fruitmot geleid tot
aanpassing van het reduced check percentage van rozen uit Zambia. Het percentage is verhoogd van 10%
naar 15%.
Eerste-lijns inspecteurs
Al vanaf 2007 is een aantal inspecteurs van het KCB bevoegd monsters te beoordelen van vastgelegde
zendingen met een vermoeden van een q(uarantaine)-organisme. Dit noemen we eerste-lijns inspecteurs.
Deze inspecteurs kunnen in de laboratoriumruimte met behulp van een binoculair voor bepaalde
organismen vaststellen of werkelijk sprake is van een q-organisme. Tot voor kort moesten alle door
eerste-lijns inspecteurs beoordeelde monsters nog worden beoordeeld door de NVWA, ook monsters van
zendingen die zijn vrijgegeven. Als wordt vastgesteld dat het niet om een q-organisme gaat, hoeft het
monster niet meer ter beoordeling te worden voorgelegd aan de NVWA. De zending kan dan direct worden
vrijgegeven. Vooral bij kwetsbare goederen zoals snijbloemen, is dit van belang.

Einddiagnostiek
Sinds september 2018 heeft het KCB de erkenning gekregen om bij een deel van de zendingen die zijn
vastgelegd omdat sprake is van een q-organisme, ook de einddiagnose te doen. Het KCB voert deze
werkzaamheden uit in mandaat van de NVWA. Een monster hoeft dan niet te worden doorgestuurd naar de
NVWA. Deze erkenning geldt voor rozen uit een aantal Oost-Afrikaanse landen en voor twee organismen
(Helicoverpa armigera en Thaumatotibia leucotreta). In 2020 heeft het KCB een einddiagnose gedaan op
ruim 300 monsters. Het grote voordeel van deze manier van werken is dat het bedrijfsleven nog sneller kan
worden geïnformeerd en hierop kan acteren. Het streven is deze manier van werken in de nabije toekomst
uit te breiden naar meer producten en organismen.
Wijzigingen fytosanitaire regelgeving bij import
Op 14 december 2019 is de EU-fytorichtlijn vervangen door twee nieuwe Europese verordeningen, de PHR
en de OCR. Diverse onderdelen van de PHR zijn geïmplementeerd in 2020, waardoor veel van de effecten
van deze wetten duidelijk werden. De implementatie van diverse onderdelen van de PHR is doorgeschoven
naar 2021.
De invoering van de PHR heeft vooral in de eerste maanden van 2020 veel extra werk opgeleverd door
wijzigingen in de vereiste bijschrijvingen. Mede doordat de EU de nieuwe nummering en de bijbehorende
teksten laat heeft gepubliceerd, was het voor controlediensten en bedrijven binnen en buiten de EU erg
lastig de juiste aanpassingen in de vereiste bijschrijvingen tijdig door te voeren.
Vanaf 14 december 2019 werken de EU-lidstaten voor de aangifte van importzendingen met het digitale
systeem TRACES. Nederland heeft ervoor gekozen te blijven werken met CLIENT-Import, dat informatie
moet uitwisselen met TRACES. De informatie-uitwisseling tussen de twee systemen is pas deels tot stand
gebracht in de loop van 2020. Eén van de gevolgen van het niet uitwisselen van informatie in de eerste
helft van 2020 was dat de gegevens van de verleggingen van zendingen van Nederland naar Duitsland in
deze periode handmatig moesten worden overgezet van CLIENT-Import naar TRACES. Het KCB heeft dit
uitgevoerd in opdracht van de NVWA.
De notificaties aan derde landen worden verwerkt in TRACES sinds 22 juni 2020. In overleg met de NVWA
is ervoor gekozen alleen de vondsten van q-organismen te notificeren in TRACES en de documentfouten,
waaronder fouten in bijschrijvingen, vooralsnog niet te notificeren. Dit is besloten omdat de informatieuitwisseling tussen CLIENT-Import en TRACES nog niet optimaal verloopt.
Een jaar na de invoering van de PHR is het gebruik van het fysieke Europees Vervoersdocument gestopt.
De verleggingen worden nu digitaal afgehandeld met een zogenaamd CHED-PP. Dit document wordt ook
gegenereerd uit TRACES.
Voor de inspectie van importzendingen van wortel- en knolgewassen op de aanwezigheid van grond
heeft de EU het inspectiepercentage uiteindelijk vastgesteld op 10%. De aangifte- en inspectieplicht zijn
uitgesteld naar 15 januari 2021.

30
31
KCB Jaarverslag tweeduizend twintig

Import fytosanitair

Als gevolg van de PHR en OCR zijn de fytosanitaire certificaat- en inspectieplicht verder uitgebreid naar
alle sierteeltproducten en groenten en fruit. De meeste producten die vallen onder deze uitbreiding zijn
opgenomen onder artikel 73 van de PHR. De verplichte monitoring van 1% op deze artikel 73-producten
wordt in Nederland geïmplementeerd via een verplichting tot importaangifte. Het inregelen van die
aangifteplicht is uitgesteld tot 2021.
Met de invoering van de PHR is ook de plantenpaspoortplicht gewijzigd. Bijna alle planten bestemd voor
opplant zijn paspoortplichtig geworden. Daarnaast is het uiterlijk van het plantenpaspoort aangepast en
zijn de voorwaarden voor plantenpaspoortafgifte gewijzigd. Nieuw is dat handelsbedrijven een bestaand
plantenpaspoort kunnen vervangen, dit is bijvoorbeeld noodzakelijk bij het splitsen van handelspartijen.
Hiervoor is een autorisatie plantenpaspoortafgifte nodig, die handelsbedrijven kunnen verkrijgen bij het
KCB. Het KCB heeft hiervoor, in afstemming met collega-keuringsdiensten en de NVWA, een systematiek
ontwikkeld en geïmplementeerd. Vervolgens voert het KCB jaarlijks een administratieve controle uit op de
geautoriseerde bedrijven.
Import verpakkingshout uit China
In de eerste helft van 2020 heeft het KCB importinspecties uitgevoerd op verpakkingshout van zendingen
steen- en staalproducten uit China. Er zijn 215 inspecties uitgevoerd, waarbij één partij is vastgelegd
wegens het niet voldoen aan ISPM 15. Deze controles waren gebaseerd op een noodmaatregel van de EU.
Deze EU-noodmaatregel liep af op 30 juni 2020, waardoor de controles zijn gestopt. De EU beraadt zich nog
op een vervolg.
Fytobewakingsopdrachten NVWA
In opdracht van de NVWA voert het KCB ieder jaar een aantal fytobewakingsopdrachten uit. Hierdoor
houdt de NVWA zicht op de aan- of afwezigheid van schadelijke organismen in Nederland, met het doel
verspreiding van deze schadelijke organismen te voorkomen. Daarnaast is inzicht in de aan- of afwezigheid
van deze schadelijke organismen belangrijk voor de exportgaranties die Nederland afgeeft bij de export van
producten naar landen buiten de EU.
Er zijn drie typen fytobewakingsopdrachten uitgevoerd: 1) inspecties gericht op importzendingen groenten,
fruit en snijbloemen die niet onder de fytosanitaire regelgeving vallen, 2) het plaatsen van feromoonvallen
op risicolocaties waar import plaatsvindt en 3) het uitvoeren van gewasinspecties. In de loop van 2020 is
een extra fytobewakingsopdracht uitgevoerd op de import van zaaizaden van tomaat en paprika, in verband
met het ‘Tomato Brown Rugose Fruit Virus’ (ToBRFV). Hiervoor zijn in totaal 40 monsters genomen van
importzendingen.
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De export van plantaardige producten vindt plaats volgens de fytosanitaire eisen van het
ontvangende land. Op basis van deze eisen bepaalt de NVWA welke controles nodig zijn en voert het
KCB deze controles vervolgens uit. In de meeste gevallen gaat het om zendingsinspecties voorafgaand
aan de export. Voor een aantal producten stelt het ontvangende land aanvullende eisen, zoals voor
vruchtgroenten naar diverse landen, hardfruit naar diverse landen en uien naar Indonesië. Voor deze
producten voert het KCB, in opdracht van de NVWA, ook bedrijfsinspecties uit.
In 2020 heeft het KCB 152.176 fytosanitaire certificaten gewaarmerkt voor export van plantaardige
goederen naar landen buiten de EU. In 2019 waren dit 164.957 certificaten. Het aantal gewaarmerkte
certificaten is sterk gedaald (ca. 12.800). De reden van de afname is waarschijnlijk het Coronavirus,
omdat hierdoor het aantal luchtvrachtzendingen naar verre bestemmingen is afgenomen.
Vruchtgroenten verre bestemmingen (Japan, China, Canada en de VS)
De VS stelt aanvullende eisen aan te importeren paprika en peper uit Nederland. Deze producten moeten
vrij zijn van Afrikaanse Fruitmot (AFM; Thaumatotibia leucotreta Meyrick). Japan stelt aanvullende eisen
aan diverse vruchtgroenten (druif, aardbei, paprika, peper, aubergine en tomaat) uit Nederland, waarbij de
producten vrij moeten zijn van Medfly (Ceratitis capitata) en tomaat ook vrij moet zijn van Tuta absoluta.
Ook Canada en de VS stellen eisen aan tomaten uit Nederland, deze moeten vrij zijn van Tuta absoluta.
Ten slotte stelt China eisen aan te importeren paprika’s uit Nederland. Deze moeten vrij zijn van meerdere
organismen.
Om te voldoen aan deze aanvullende eisen heeft Nederland bilaterale afspraken gemaakt met deze
landen. Onderdeel van deze afspraken is dat controle wordt uitgevoerd in de gehele keten, van productie
tot en met verpakken. Bedrijven die voldoen aan de eisen worden geplaatst op een register toegelaten
bedrijven en kunnen het product vervolgens exporteren. In opdracht van de NVWA voert het KCB hiervoor
bedrijfsmonitoringsprogramma’s uit. Teeltlocaties en sorteer- en pakstations kunnen worden aangemeld
voor deelname.
In 2020 zijn alleen bedrijven aangemeld voor de bedrijfsmonitoringsprogramma’s paprika/peper VS
en vruchtgroenten Japan. Voor de VS zijn 124 teeltlocaties (121 paprika en 3 peper) aangemeld en 21
exportlocaties. Hiervan waren 18 teeltlocaties voor het eerst aangemeld. Het aantal teeltlocaties is licht
gedaald, van 132 naar 124 locaties. Het areaal daalde daarmee ook, van 915 ha naar 887 ha. De export van
paprika is gehalveerd, van ca. 16 miljoen kg in 2019 naar ca. 8 miljoen kg in 2020.
Voor Japan zijn 49 teeltlocaties (27 paprika, 1 peper, 6 tomaat en 15 aardbei) aangemeld en
4 exportlocaties. De export naar Japan is minder sterk gedaald dan de export naar de VS. In 2020 is
ca. 3 miljoen kg paprika geëxporteerd naar Japan (2019: 4,3 miljoen kg), ca. 636.000 kg tomaat
(2019: 706.000 kg) en ca. 258.000 kg aardbei (2019: 317.000 kg).

Hardfruit verre bestemmingen
De Nederlandse overheid en de sector hebben met diverse landen overeenkomsten gesloten over de export
van hardfruit, appelen en peren, volgens de voorwaarden van het ontvangende land. Voor appelen zijn
er overeenkomsten met Colombia, Vietnam en Zuid-Afrika. Na de start van het monitoringsprogramma in
het voorjaar van 2020 is ook overeenstemming bereikt met Thailand en daarom is aanmelding voor deze
bestemming later in het seizoen nog mogelijk gemaakt. Met China is nog geen overeenkomst getekend.
Vooruitlopend op de ondertekening is de pilot uit 2019 voortgezet. Voor peren zijn er overeenkomsten met
Brazilië, China, Colombia, Mexico en Vietnam.
Exporteurs kunnen teeltlocaties, koelhuizen en sorteer- en pakstations aanmelden voor deelname. In
opdracht van de NVWA voert het KCB controles uit in de gehele keten. Bedrijven die voldoen aan de eisen
worden geplaatst op een register toegelaten bedrijven en kunnen het product vervolgens exporteren. In
2020 waren 73 percelen appel en 172 percelen peer aangemeld. Hiervan zijn in totaal 53 percelen van de
registers verwijderd, wegens het niet voldoen aan de voorwaarden. Dit betrof onder andere 42 percelen
peer, die zijn verwijderd van het register toegelaten bedrijven Mexico omdat de verplichte fungicidebehandeling niet was uitgevoerd. Exporteurs hebben zeventien percelen afgemeld, onder andere wegens
vorst- en hagelschade. In drie gevallen is een perceel verwijderd van het register wegens de vondst van
fruitmot tijdens de exportinspectie.
De export van hardfruit naar de verschillende verre bestemmingen is zeer beperkt geweest in 2020. Naar
Vietnam is ca. 240.000 kg appelen (2019: ca. 735.000 kg) en ca. 3.300 kg peren (2019: ca. 4.300 kg)
geëxporteerd. Naar China is ca. 1,95 miljoen kg peren (2019: ca. 2,7 miljoen kg) geëxporteerd. Naar de
overige bestemmingen is niet geëxporteerd, maar het exportseizoen voor hardfruit loopt nog door in 2021.
Export uien en bemonstering op Ditylenchus dipsaci
Sommige derde landen hebben bij export van uien als belangrijke eis dat uien vrij moeten zijn van het
stengelaaltje Ditylenchus dipsaci. Dit kan worden aangetoond door bemonstering van de voor export
klaarstaande partij. Voor export van uien naar Indonesië is echter vereist dat de uien afkomstig zijn van
een perceel dat vrij bevonden is van Ditylenchus dipsaci. Om perceelsvrijheid te garanderen heeft de
NVWA een erkenningsregeling ‘export uien Indonesië’ ingesteld, waarop het KCB het toezicht uitvoert.
Het KCB voert steekproefsgewijs controles uit op door bedrijven uitgevoerde proefrooiingen, voert
opslagcontroles uit en controleert bij export of de aangeboden partijen inderdaad afkomstig zijn van
het betreffende en goedgekeurde perceel. In 2020 zijn 115 percelen bemonsterd en vrij bevonden van
Ditylenchus dipsaci. Hiervan zijn 102 percelen overgebleven, die voldeden aan alle voorwaarden uit de
NVWA-erkenningsregeling. Dit betrof in totaal 692 hectare uien, met een beschikbaar exportvolume van 46
miljoen kg. Naast export van uien naar Indonesië kunnen deze uien ook worden gebruikt voor export naar
andere landen met Ditylenchus dipsaci eisen, zoals Guatemala, Honduras, Nicaragua en Panama, zonder dat
een exportbemonstering nog noodzakelijk is.
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Van overeenkomst verre bestemmingen naar erkenningsregeling verre bestemmingen
Voor deelname aan de monitoringsprogramma’s vruchtgroenten verre bestemmingen en hardfruit verre
bestemmingen sloten bedrijven tot en met 2020 overeenkomsten af met het KCB. Deelname aan uien
Indonesië is geregeld via een erkenningsregeling van de NVWA. Een erkenningsregeling is, ook juridisch
gezien, het juiste instrument voor deelname aan deze monitoringsprogramma’s. Daarom heeft het KCB, in
afstemming met de NVWA, de overeenkomsten vruchtgroenten verre bestemmingen en hardfruit verre
bestemmingen omgezet in NVWA-erkenningsregelingen. Vanaf 2021 worden de erkenningsregelingen
vruchtgroenten en hardfruit daadwerkelijk toegepast.
Brexit
In de aanloop naar Brexit op 1 januari 2021, heeft het KCB vooral in de tweede helft van 2020 veel inzet
gepleegd om de import en export van plantaardig materiaal van en naar het VK zo goed mogelijk te laten
verlopen. Hierbij is veel aandacht besteed aan het voorbereiden op de fytosanitaire importeisen van het
VK, die worden gesteld vanaf het moment dat het VK de EU verlaat. Doordat de fytosanitaire eisen van
het VK pas bekend werden in december 2020, moest in korte tijd veel werk worden verzet om bedrijven te
informeren en met de NVWA af te stemmen over de uitvoering.
Vanuit bedrijven kwam het verzoek partijen te kunnen laten keuren op voorraad. Deze partijen worden
vervolgens verdeeld over verschillende zendingen en dus over verschillende fytosanitaire certificaten. Dit
bespoedigt en vereenvoudigt het exportproces voor bedrijven aanzienlijk. Het verzoek heeft ertoe geleid
dat het KCB, in samenwerking met de NVWA en collega-keuringsdiensten, een NVWA-erkenningsregeling
voorraadregister heeft opgezet. Op basis van de fytosanitaire eisen van het VK is gestart met een pilot
erkenningsregeling voorraadregister voor potplanten. Het doel is deze in de loop van 2021 uit te breiden
naar een erkenningsregeling voorraadregister voor groenten- en fruit, op basis van de fytosanitaire- en
kwaliteitseisen voor export naar het VK. Later zal de erkenningsregeling voorraadregister ook kunnen
worden gebruikt voor andere producten en voor andere bestemmingen.
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Het KCB houdt toezicht op naleving van de EU-handelsnormen voor verse groenten en fruit. In
deze handelsnormen wordt onderscheid gemaakt in producten waarvoor specifieke handelsnormen
gelden (onder andere appelen, peren, tomaten, paprika’s, citrusvruchten en druiven) en overige
producten waarvoor de algemene handelsnorm geldt. De controles worden verricht bij import
(van buiten de EU), export (naar buiten de EU) en op de interne EU-markt (binnen Nederland). Alle
controles worden uitgevoerd op basis van een vastgestelde risicoanalyse. Bedrijven die een door het
KCB erkend kwaliteitszorgsysteem (RIK) hebben, krijgen minder controles bij import, export en op
de interne markt.

Jaar

Aantal
bezoeken

Aantal
partij-controles

Aantal
afkeuringen

2016
2017
2018
2019
2020

4.591
4.396
4.364
4.353
3.593

21.012
20.425
21.497
22.046
17.342

513
602
656
626
463

Import en export
De inspectieplicht bij import en export is voor de verschillende producten gebaseerd op een risicoanalyse.
CLIENT-Import selecteert de importzendingen die moeten worden geïnspecteerd op basis van jaarlijks
vastgestelde inspectiepercentages per product-landcombinatie. De inspectiepercentages worden
gebaseerd op het aantal kwaliteitsproblemen in het jaar ervoor; bij toename stijgt het inspectiepercentage,
bij afname daalt deze. Dit leidde in 2020 tot de uitvoering van 97.622 controles (ca. 1.711 miljoen kg
product). Hiervan is 1,5% afgekeurd (1.492 afkeuringen).

Algemeen toezicht
In 2020 is op meerdere momenten algemeen toezicht uitgevoerd. Meestal werd dan landelijk een
bepaald product bekeken in dezelfde periode. Op basis van signalen uit het veld over een hoog risico
op het omkatten van product (onjuiste aanduiding van land van oorsprong) is in het voorjaar algemeen
toezicht uitgevoerd op kersen en later in het jaar op blauwe bessen. In het najaar is gecontroleerd op
citrusproducten. Hierbij ging het niet om het land van oorsprong, maar om de klasse aanduiding. Soms werd
onterecht een klasse I of klasse II aanduiding gebruikt.

Bij export gelden vaste inspectiepercentages. Voor zendingen met specifiek genormeerd product is dit 60%
en bij alleen algemeen genormeerd product geldt 10%. RIK-deelnemers hebben een vast percentage van
5%. Per exportzending wordt een steekproef uitgevoerd op één product, waarbij het product op basis van
een risico-inschatting wordt geselecteerd. In 2020 zijn totaal 280 partijen afgekeurd bij exportcontroles. Dit
aantal is lager dan het aantal afgekeurde partijen in 2019 (375 afgekeurde partijen). Het aantal zendingen
waarvoor een normcontrolecertificaat voor export is opgesteld, was 97.874. Dit aantal is lager dan in 2019
(101.269).

Voor kwaliteit is algemeen toezicht uitgevoerd op paprika, om inzicht te houden op de inwendige
bruinverkleuring.

In 2020 is, in samenwerking met de Douane, de handhaving geïntensiveerd op de kwaliteitscontrole
bij export van groenten en fruit. Bedrijven zijn verplicht bij de uitvoeraangifte (bescheid N002) het
normcontrolecertificaat aan te geven. Bedrijven zijn hierop schriftelijk geattendeerd. In 2021 wordt nagegaan
of verbetering is opgetreden. Indien geen sprake is van verbetering, zal handhavend worden opgetreden.

Reglement Interne Kwaliteitscontrole (RIK)
Bedrijven die voldoen aan een aantal criteria, namelijk 1) goede controleresultaten, 2) het beschikken
over een zorgsysteem voor de productkwaliteit van groenten en fruit en 3) een positieve audit, worden
toegelaten tot het Reglement Interne Kwaliteitscontrole (RIK). Eind 2020 is het aantal RIK-deelnemers 119,
gelijk aan 2019.

Interne markt
In het toezicht op de interne markt wordt onderscheid gemaakt in structureel toezicht en algemeen
toezicht. Structureel toezicht houdt in dat alle locaties waarvandaan groenten en fruit worden verladen,
een vastgesteld aantal controlebezoeken per jaar krijgen. Het aantal controlebezoeken wordt vastgesteld
op basis van risicofactoren. Onder algemeen toezicht vallen extra controlebezoeken, die worden uitgevoerd
op basis van signalen over de productkwaliteit op een bepaald bedrijf, kwaliteitsproblemen van een bepaald
product of op basis van geconstateerde fouten in de aanduidingen.
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In totaal zijn 386 algemeen toezicht controles uitgevoerd. Hierbij moest 55 keren worden afgekeurd. Dit is
een percentage van 14,3%. In meerdere gevallen is hierbij een Rapport van Overtreding aangezegd, waarbij
het betrokken bedrijf te kennen is gegeven dat het er rekening mee moest houden dat de geconstateerde
overtreding een vervolg zou krijgen.

Een RIK-deelnemer waarbij een aantal overtredingen is vastgesteld, krijgt vier weken lang extra controles.
Daarnaast moet de deelnemer een verbeterplan opstellen en dit plan evalueren na een periode van
vier weken. Het verbeterplan en de evaluatie moeten ook worden ingediend bij het RIK-secretariaat.
In 2020 is het handhavingsdocument in werking gesteld bij drie bedrijven. Bij twee bedrijven is het
handhavingsdocument voor de tweede keer toegepast. Bij één bedrijf is de RIK-deelname beëindigd, omdat
na twee periodes van handhaving opnieuw te veel overtredingen zijn geconstateerd.

Structureel toezicht
Eind 2020 waren 743 bedrijven ingedeeld in het structureel toezicht, waarvan 527 bedrijven zijn bezocht
door het KCB. Er zijn 216 teeltbedrijven bezocht door de RIK-deelnemer waaronder het teeltbedrijf viel
(toezicht op toezicht). In de tabel op pagina 43 staat een overzicht van de werkzaamheden in het kader van
het structureel toezicht over de afgelopen jaren. In de maanden maart, april en mei zijn geen bezoeken
uitgevoerd in verband met de beperkingen door het Coronavirus. Hierdoor was het aantal bezoeken,
partijcontroles en afkeuringen in 2020 lager dan in voorgaande jaren.
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Vragen van deelnemende telersverenigingen hebben geleid tot aanpassing van de RIK-systematiek.
Het RIK-reglement is verduidelijkt op de werkingssfeer bij deelname van een telersvereniging. Wanneer
een telersvereniging deelneemt aan het RIK, is de RIK-regeling in beginsel van toepassing op de gehele
telersvereniging (inclusief de leden). Een telersvereniging heeft de mogelijkheid de kwaliteitszorg
van telers niet over te nemen. Telers waarvan de kwaliteitszorg niet wordt overgenomen door de
telersvereniging, worden ingedeeld in het structureel toezicht. In de kwaliteitscode is vervolgens
toegelicht dat het kwaliteitszorgsysteem van de RIK-deelnemer wel verantwoordelijk wordt gehouden voor
afkeuringen bij andere bedrijven en verderop in de keten, van partijen die door deze telers zijn geleverd uit
het structureel toezicht. Daarnaast is de handhavingssystematiek aangepast. Voor afkeuringen van partijen
met inwendige gebreken worden minder punten toegekend. De wijzigingen treden in werking per
1 januari 2021.

Brexit
Bij de uitvoer van groenten en fruit uit de EU moet worden voldaan aan de EU-handelsnormen voor
groenten en fruit. Vanaf 1 januari 2021 is het VK voor de EU een derde land. De aangifteplicht voor kwaliteit
van groenten en fruit die geldt voor export gaat daarom ook gelden voor export naar het VK. Bedrijven
moeten groenten en fruitzendingen naar het VK aangeven in e-CertNL om, na goedkeuring door het KCB,
een (digitaal) controlecertificaat te ontvangen. Het (digitale) controlecertificaat is nodig om de zending uit
te klaren bij de douane. Aangezien dit voor veel bedrijven die exporteren naar het VK nieuw is, is besloten
een overgangsperiode in stellen voor de uitvoerverplichtingen kwaliteit groenten en fruit. Bedrijven kunnen
zo wennen aan de nieuwe situatie met het VK en de bijkomende verplichtingen. In deze overgangsperiode,
die duurt tot 1 april 2021, moeten exportbedrijven alle zendingen groenten en fruit gaan aangeven in
e-CertNL. In de overgangsperiode worden nog geen reguliere exportinspecties uitgevoerd, maar vinden
steekproefsgewijs wel kwaliteitscontroles plaats op zendingen groenten en fruit met bestemming VK.

Regeling schoolfruit en -groenten
De regeling schoolfruit en -groenten biedt basisschoolleerlingen de mogelijkheid twintig weken lang gratis
drie stuks groenten of fruit per week te eten. In Nederland is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
(RVO) verantwoordelijk voor de uitvoering. De producten worden, tegen een vergoeding, geleverd door een
aantal RVO-erkende groenten- en fruitleveranciers. Het KCB voert samen met de NVWA steekproefsgewijs
controles uit op de kwaliteitseisen bij iedere erkende leverancier. In 2020 zijn acht inspecties uitgevoerd in
het kader van deze schoolfruitregeling.
Controle BOB, BGA, GTS
Het KCB voert als bevoegde autoriteit controles uit op Beschermde Oorsprongs Benamingen (BOB),
Beschermde Geografische Aanduidingen (BGA) en Gegarandeerde Traditionele Specialiteiten (GTS), die zijn
gerelateerd aan groenten en fruit. In deze productcategorie zijn de productdossiers Westlandse Druif en de
Brabantse Wal Asperge goedgekeurd door de EU.
In 2019 is de aanpassing van het productdossier Brabantse Wal Asperges ingezet. Omdat de goedkeuring
van de EU is verleend in de tweede helft van 2020, zijn in 2020 geen controles uitgevoerd op dit
productdossier. Wel is de controlesystematiek aangepast, waardoor in 2021 de controles kunnen worden
uitgevoerd bij teeltbedrijven in plaats van bij de productdossierhouder. De productdossierhouder van de
Westlandse Druif is in 2020 gestopt met haar activiteiten. Het jaar 2020 is benut om na te gaan of een partij
kon worden gevonden die het productdossierhouderschap wil overnemen. Deze is waarschijnlijk gevonden.
Bijzonderheden kwaliteit 2020
Het Coronavirus zorgde voor meer vraag naar verse groenten en fruit. Vooral in het fruitsegment was
veel meer vraag naar citrusvruchten en in de zomermaanden vooral naar zachtfruit. De kwaliteit van het
zachtfruit was ook dit jaar wisselend. In het zonnige voorjaar was de kwaliteit erg goed, maar met de komst
van wisselvallige en meer natte klimaatomstandigheden, namen de kwaliteitsproblemen toe.
Het importseizoen van citrus van het zuidelijk halfrond was erg goed tot en met het einde van het seizoen.
Er was veel vraag, zodat maar weinig op voorraad bleef staan. Dit komt de kwaliteit ten goede. Ook was
duidelijk merkbaar dat de consument minder uit eten kon gaan en dat vakanties meer werden doorgebracht
in eigen land. De vraag naar glasgroenten was over het algemeen erg goed. Daardoor bleven de voorraden
laag en was de doorloopsnelheid hoog.
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