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NVWA Erkenning export Vruchtgroenten Japan 
 

Versie 1.3 

 

Aanleiding en doel 

Japan stelt dat bij import alleen druiven, aardbeien en vruchtgroenten van paprika, peper, 

tomaat, aubergine, (hierna tezamen benoemd als vruchtgroenten) aangeboden kunnen 

worden van bedrijven die bewezen vrij zijn van Middellandse zeevlieg (Medfly) (Ceratitis 

capitata). Voor tomatenbedrijven geldt daarnaast dat het product bewezen vrij moet zijn 

van Tuta absoluta. Bedrijfsvrijheid van Medfly wordt aangetoond door een succesvolle 

deelname aan de Erkenning export Vruchtgroenten Japan.  

 

De erkenningsregeling is gebaseerd op het Japans/Nederlands protocol “Detailed rules for 

the plant quarantaine enforcement regulations for the fresh fruit of tomatoes and bell 

peppers produced in the Kingdom of the Netherlands”, van februari 1998 (inclusief 

bijlagen). De eisen uit het Japans/Nederlandse protocol zijn door de NVWA opgenomen in 

het “Protocol vruchtgroenten Japan” en het document “Vruchtgroenten Japan Surveys”.  

 

In de erkenningsregeling staan de voorwaarden waaronder teelt- en handelsbedrijven een 

erkenning kunnen krijgen. De NVWA publiceert de erkende bedrijven in het register 

‘Toegelaten bedrijven/inspectielocaties export vruchtgroenten Japan’ op de website van 

de NVWA. 

 

Onderdeel van de voorwaarden voor erkenning is een jaarlijkse landelijke monitoring, die 

als verplichting uit het Japans/Nederlandse protocol voortvloeit. Deze monitoing wordt 

uitgevoerd in de Quarantaine Monitoring Area (QMA). De grenzen van de QMA zijn in het 

document “Vruchtgroenten Japan Surveys” vastgelegd. 

 

Op basis van de erkenning en een exportinspectie kunnen partijen vruchtgroenten 

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 vruchtgroenten uit. 

 

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

vruchtgroenten Japan zullen in rekening worden gebracht bij de aanvrager. In dit 

document staan de eisen voor teeltlocaties en exporteurs/sorteer- en pakstations (DPF’s), 

de deelnemende bedrijven, genoemd met de uit te voeren controles door het KCB. 
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Daarnaast staan de werkzaamheden voor de QMA’s in dit document. De kosten voor het 

uitvoeren van de werkzaamheden in de QMA worden naar rato verdeeld over alle 

exporteurs (o.b.v. exportvolume vruchtgroenten vallend onder protocol). 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 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. 

 

DPF (Designated Production Facilities): zijn teeltbedrijven, pakstations en exporteurs, die 

voldoen aan de eisen uit het protocol en in aanmerking komen voor respectievelijk het 

telen, sorteren en verpakken en exporteren van Nederlandse vruchtgroenten (incl. druiven 

en aardbeien), met Japan als bestemming. 

 

Teler/teeltbedrijf: teeltlocatie dat deelneemt aan de erkenningsregeling. 

 

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

erkenningsregeling en waar de exportinspectie voor Japan 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 het bedrijf aan de 
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eisen voldoet. De toelatingsperiode is de periode tussen aanvragen en het ontvangen van 

de erkenning. De minimale duur van de toelatingsperiode staat in onderstaande tabel. 

 

Locaties (m.u.v. tomatenteeltbedrijven) waarvoor de toelatingsperiode 

start vóór 1 mei 

5 weken 

Locaties (m.u.v. tomatenteeltbedrijven) waarvoor de toelatingsperiode 

start op of na 1 mei 

3 weken 

Tomatenteeltbedrijven 9 weken 

 

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

bedrijven/inspectielocaties export vruchtgroenten Japan’. 

 

Erkenning: plaatsing op het Register ‘Toegelaten bedrijven/inspectielocaties export 

vruchtgroenten Japan’. 

 

Einde erkenning: De erkenning vervalt een week na de door aanvrager aangegeven 

einddatum, in verband met eventuele voorraden. Wanneer er geen einddatum wordt 

doorgegeven, vervalt de erkenning automatisch op 31 december van het betreffende jaar. 

Deelnemende teeltbedrijven waarvan de export doorloopt in de wintermaanden, moeten 

door de aanvrager in december aangemeld worden voor het nieuwe kalenderjaar. 

 

QMA (Quarantaine Monitoring Area): is het gebied waar volgens het protocol jaarlijks 

een algemene, landelijke monitoring uitgevoerd moet worden. De grenzen van de QMA 

zijn in het document “Vruchtgroenten Japan Surveys” vastgelegd.  

 

Eisen aan aanvrager erkenning export Vruchtgroenten Japan  

 Uitsluitend Nederlandse bedrijven kunnen de erkenning aanvragen.  

 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 om 

aan te tonen dat aan de in de erkenning gestelde voorwaarden wordt voldaan.  

 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. 



           

      
 

4 
 

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/inspectielocaties export vruchtgroenten Japan’. 

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 DPF’s 

 Uitsluitend Nederlandse teeltlocaties en Nederlandse inspectielocaties kunnen een 

erkenning aanvragen.  

 Alle teeltlocaties dienen een uniek telernummer (SKAL-nummer, GLN-nummer, o.i.d.) 

te hebben. Het nummer wordt bij aanvraag van de erkenning aan het KCB 

doorgegeven. 

 Er is op de teeltlocatie geen product aanwezig afkomstig uit import of afkomstig van 

bedrijven die niet deelnemen aan de erkenningsregeling export vruchtgroenten Japan. 

 Indien er producten van andere toegelaten teeltlocaties voor export naar Japan op het 

bedrijf aanwezig zijn, is dit te onderscheiden door middel van een aanduiding op de 

verpakking. 

 Teeltbedrijven 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 

komen voor het gehele teeltseizoen niet in aanmerking voor de status DPF. Product 

bestemd voor Japan dient te allen tijde gescheiden van product voor andere 

bestemmingen gesorteerd, verpakt en opgeslagen te worden. Dit houdt in dat er geen 

producten afkomstig van Nederlandse teeltbedrijven die niet deelnemen aan de 

erkenningsregeling export vruchtgroenten Japan op een deelnemend teeltbedrijf 

aanwezig mogen zijn. Bedrijven met de status DPF worden opgenomen in het openbare 

register ‘Toegelaten bedrijven/inspectielocaties export vruchtgroenten Japan’. 

 

Aanvullende eisen aan teeltlocatie (DPF) zijnde tomatenbedrijven 

Er worden extra eisen gesteld aan de deelnemende tomatenbedrijven in verband met de 

aanwezigheid van Tuta absoluta. Voor deze bedrijven gelden aanvullende eisen binnen 

deze erkenningregeling. De afspraak met Japan is dat er een Systems approach wordt 

toegepast, welke bestaat uit 3 onderdelen: 

1. Monitoring met drempelwaarde van max. 20 vondsten van tuta per ha; 

2. Vruchtensurvey; 
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3. Uitgebreide exportinspectie. 

Het gebruik van feromoonvallen in combinatie met feromoonverwarring voldoet niet aan 

onderdeel 1. Bedrijven die feromoonverwarring gebruiken kunnen daarom (vooralsnog) 

niet deelnemen aan de erkenningsregeling.  

 

Bij een vondst van Tuta absoluta in het exportproduct (in Japan of in NL) wordt het erkende 

bedrijf uit het Japanregister geschrapt. Dit geldt voor een periode van minimaal 6 weken. 

Het gaat daarbij om een levenscyclus van Tuta absoluta (4 weken) waarna een 

vruchtmonster (extra kosten aanvrager) moet worden genomen en opgestuurd naar de 

NVWA (uitslag na twee weken). Dit betekent dat het deelnemende bedrijf minimaal 6 

weken geen product aan Japan kan leveren. Als het deelnemende bedrijf na genoemde 

periode toch weer aan Japan wil gaan leveren, dan dient de monitoring op Tuta absoluta 

(door zowel KCB en teeltbedrijf) wel te worden voortgezet. Wil men na de vondst in het 

eindproduct stoppen met levering aan Japan, dan moet het deelnemende bedrijf door de 

aanvrager bij de afdeling P&C van het KCB worden afgemeld. 

 

Export van tomaten is alleen toegestaan vanuit teeltbedrijven, of 

onderdelen/compartimenten daarvan, waar door middel van een “trapsurvey” (1 val per 

compartiment) geplaatst door het KCB, vanaf 8 weken voor aanvang van de export tot het 

einde van de teelt de infectiedruk van Tuta absoluta wordt gemonitord door het KCB.  

 

Het deelnemende bedrijf plaatst zelf, op eigen kosten, aanvullend minimaal 1 val per ha. 

Deze lijmbodems moeten worden genummerd, voorzien van een weeknummer en bewaard 

bij de registratie. Het deelnemende bedrijf noteert op een door het KCB geleverd formulier 

op de donderdag, vrijdag of zaterdag voorafgaand aan het bezoek van het KCB het aantal 

exemplaren Tuta dat op elke lijmbodem is aangetroffen. Om de aantasting van Tuta te 

bepalen worden de aangetroffen exemplaren van Tuta (van zowel de KCB val als de val 

van de teler) bij elkaar opgeteld. 

 

Het vruchtmonster dat bij aanvang van de deelname aan het protocol wordt genomen 

wordt, naast medfly, ook onderzocht op aanwezigheid van Tuta absoluta. De monstername 

wordt na een half jaar herhaald. 

 

Controle en toezicht bij DPF’s 

De werkzaamheden worden uitgevoerd conform eerdergenoemd Japans/Nederlands 

protocol. Het deelnemende bedrijf is gehouden de aanwijzingen van de NVWA te volgen 

bij de uitvoering van dit protocol. De werkzaamheden worden uitgevoerd door 

medewerkers van het KCB. Alle handelingen en beoordelingen worden administratief 

vastgelegd. 

 

Het KCB verricht op hoofdlijnen de volgende werkzaamheden per teeltbedrijf of 

inspectielocatie (DPF): 

A. Nemen van vruchtmonsters op deelnemende teeltbedrijven. Bij deelnemende 

teeltbedrijven waar de export doorloopt in de wintermaanden, wordt in het nieuwe 
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kalenderjaar ook een vruchtmonster genomen. Er worden per bedrijf maximaal 2 

vruchtmonsters per kalenderjaar genomen. In geval van een vondst van Tuta absoluta 

in exportproduct kan het aantal vruchtmonsters hoger zijn. 

B. Plaatsen van lijmvallen (Jackson trap). 

C. Periodieke controle van deze vallen, waarbij lijmbodems/lokstof worden verwisseld. 

o In de periode januari t/m april is de controlefrequentie 1x per 4 weken. 

o In de periode mei t/m einde teelt (of einde deelname) is de controlefrequentie 

1x per 14 dagen. 

o Lijmbodems worden bij iedere controle gewisseld. 

o Lokstof wordt 1x per 4 controles gewisseld. 

D. Beoordeling van de lijmbodems op het voorkomen van Medfly en Tuta absoluta. 

E. Produceren van kaarten met de locaties van de vallen. 

F. Administreren van de werkzaamheden en resultaten. 

G. Verstrekken van gegevens aan Japanse inspecteurs. 

H. Alle activiteiten na een vondst in DPF. 

I. Begeleiden van de Japanse inspecteur(s) tijdens de audit. 

J. Opname van het deelnemende bedrijf in het openbare register ‘Toegelaten 

bedrijven/inspectielocaties export vruchtgroenten Japan’. 

 

De onder A bedoelde vruchtmonsters worden door de NVWA onderzocht en beoordeeld op 

het voorkomen van Medfly en bij tomatenbedrijven op zowel Medfly als Tuta absoluta.  

 

Indien bij D een vermoedelijke Medfly of Tuta absoluta wordt aangetroffen, wordt de 

lijmbodem doorgestuurd naar de NVWA (NRC) voor onderzoek. 

 

Extra werkzaamheden bij deelnemende tomatenbedrijven: 

K. Systeemcontrole: bij alle deelnemende tomatenbedrijven wordt tweewekelijks 

gecontroleerd of de controles tijdens de teelt door de telers worden uitgevoerd en 

geregistreerd. Ook wordt bekeken of de vallen in voldoende mate (minimaal 1/ha, met 

een minimum van 1 per compartiment) aanwezig zijn.  

Er dient naar boven te worden afgerond (Bijvoorbeeld: op 2,4 ha hangen minimaal 3 

vallen). 

L. Valcontrole: bij alle deelnemende tomatenbedrijven wordt tweewekelijks naast de 

medfly-vallen ook een Tuta-val gecontroleerd/gewisseld. Bij overschrijding van het 

maximaal toegestane aantal Tuta’s (20) op het totale aantal vallen van het 

compartiment, moet het deelnemende bedrijf extra maatregelen nemen. Het 

deelnemende bedrijf moet in 2 weken het aantal omlaag brengen tot onder het 

maximaal toegestane aantal. Lukt dat niet, dan wordt het deelnemende bedrijf 

verwijderd uit het register ‘Toegelaten bedrijven/inspectielocaties export 

vruchtgroenten Japan’. In geval de aantasting na een periode van 4 weken onder het 

gewenste niveau is gedaald, kan het deelnemende bedrijf de locatie of het 

compartiment weer aan Japan leveren (mits KCB de controles gedurende de periode 

van 4 weken ook heeft voortgezet). 
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Het KCB kan op elk moment teelt, opslag en sorteerlocaties en/of andere locaties van 

deelnemende bedrijven bezoeken om toezicht uit te oefenen op een juiste naleving van 

de afspraken rondom oogst, oogstregistratie en tracking&tracering. 

 

Controle en toezicht bij QMA’s 

In het QMA-aangewezen gebied worden twee typen surveys uitgevoerd: 

 met behulp van vallen;  

 met behulp van vruchtenonderzoek (op mogelijk besmet fruit met C. capitata). 

 

Het KCB verricht op hoofdlijnen de volgende werkzaamheden in een QMA: 

A. Plaatsen van 54 lijmvallen (“Jackson Trap”), in april/mei, verdeeld over 3 locaties 

binnen de QMA. 

B. Produceren van kaarten met de locatie van de vallen. 

C. Periodieke controle van deze vallen, waarbij lijmbodems/lokstof worden verwisseld. 

o De controlefrequentie is 1x per 14 dagen. 

o Lijmbodems worden bij iedere controle gewisseld. 

o Lokstof wordt 1x per 4 controles gewisseld. 

D. Beoordeling van de lijmbodems op de aanwezigheid van Medfly. 

E. Nemen van fruitmonsters uit importzendingen (± 100 monsters). 

F. Onderzoeken en beoordelen van deze fruitmonsters op het voorkomen van Medfly. 

G. Alle activiteiten na een vondst in de QMA. 

H. Blue mold survey: 

o Aanleg en onderhoud van een monitoringveld (tabaksplanten) voor 

Peronospora tabacina in het productiegebied. 

I. Administreren van de werkzaamheden en resultaten. 

J. Verstrekken van gegevens aan Japanse inspecteurs. 

K. Begeleiden van de Japanse inspecteur(s) tijdens de audit. 

 

Activiteit F wordt uitgevoerd door de NVWA. 

 

Het KCB draagt zorg voor alle, voor dit project, benodigde materialen, met uitzondering 

van de extra vallen voor Tuta op tomatenteeltbedrijven. De kosten hiervan zijn bij de 

beschreven tarieven inbegrepen. De werkzaamheden, die het KCB in het kader van de 

erkenningsregeling bij de deelnemende bedrijven verricht, dienen door de aanvrager aan 

het KCB te worden betaald (zie tarieven KCB). De kosten van het uitvoeren van de 

jaarlijkse landelijke monitoring in de QMA’s worden naar rato verdeeld over alle exporteurs 

(o.b.v. exportvolume vruchtgroenten vallend onder protocol).  

 

Het KCB kan op elk moment teelt, opslag en sorteerlocaties en/of andere locaties van 

deelnemende bedrijven bezoeken om toezicht uit te oefenen op een juiste naleving van 

de afspraken rondom oogst, oogstregistratie en tracking&tracering. 
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Werkzaamheden bij vondst Medfly 

Bij een vondst van Medfly in een QMA of DPF moeten, volgens afspraak met Japan, extra 

werkzaamheden uitgevoerd worden. Deze werkzaamheden staan beschreven in het 

document “Vruchtgroenten Japan Surveys”. In gevallen waarin het document niet voorziet, 

wordt gewerkt volgens aanwijzingen van de NVWA.  

 

In de afgelopen jaren is gebleken dat de kosten van de extra werkzaamheden aanzienlijk 

kunnen zijn. De kosten worden in de verschillende scenario’s volgens onderstaande 

beschreven verdeling doorbelast aan de aanvrager(s). Daar dient de aanvrager rekening 

mee te houden.  

De extra kosten die samenhangen met een vondst worden als volgt verdeeld: 

 Vondst QMA: kosten worden naar rato verdeeld over alle exporteurs (o.b.v. 

exportvolume vruchtgroenten vallend onder protocol).  

 Vondst bij DPF(s) tijdens survey voortvloeiend uit vondst QMA: 100% kosten voor 

aanvrager(s) DPF(s) die binnen 1,2 km van de vondst is/zijn gelegen. Indien het 

meerdere aanvragers betreft, worden de kosten verdeeld. Dit geldt ook voor de 

kosten die voortvloeien uit eventuele vervolgvondsten. 

 Vondst DPF zijnde inspectielocatie exporteur: 100% kosten voor aanvrager DPF. 

 Vondst DPF zijnde productie-/inspectielocatie teeltbedrijf: 

 vondst binnen teeltbedrijf: 100% kosten voor de aanvrager DPF. 

 vondst buiten teeltbedrijf: 100% kosten voor de aanvrager DPF. 

 vondst buiten in een val die gedeeld wordt door meerdere deelnemende 

bedrijven waarvan de cirkels elkaar overlappen: kosten gelijk verdeeld over 

de aanvragers betrokken DPF’s. 

 

Het KCB kan op elk moment teelt, opslag en sorteerlocaties en/of andere locaties van 

deelnemende bedrijven bezoeken om toezicht uit te oefenen op een juiste naleving van 

de afspraken rondom oogst, oogstregistratie en tracking&tracering. 

 

Kosten 

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

vruchtgroenten Japan 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) 

Intake teeltlocatie Starttarief + minutentarief x 30 (normtijd) 

Systeemcontrole tomatentelers 

(tweewekelijks) 

Starttarief + minutentarief x 30 (normtijd) 
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Werkzaamheden te verrichten door de 

buitendienst KCB (kantoor) 

Minutentarief x 60 (normtijd) 

Werkzaamheden te verrichten door de 

buitendienst KCB (op locatie) 

Starttarief + Minutentarief x 60 (normtijd) 

plaatsing en controle vallen DPF / QMA 

JP per val (incl. beoordeling) 

Plaatsingstarief 

vruchtmonstername DPF/monstername 

inlands fruit DPF en monstername import 

JP (excl. beoordeling) 

Minutentarief x 30 (normtijd) 

Begeleiding Japanse inspecteur / per uur Minutentarief x 60 (normtijd) 

Produceren kaarten ten behoeve van 

Japanse inpscteurs (per kaart) 

Minutentarief x 60 (normtijd) 

Beoordelen lijmbodem door de NVWA bij 

vermoeden Medfly 

Doorberekening kosten NVWA 

Beoordeling vruchtmonster door NVWA 

(per monster) 

Doorberekening kosten NVWA 

Eventuele extra werkzaamheden te 

verrichten door de buitendienst KCB per 

minuut 

Minutentarief 

* 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 (teeltlocatie 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. 

 

 

 

 

 


