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Het KCB gaat uit van onderstaande doorlooptijden bij laboratoriumonderzoek van bemonsterde partijen. Afhankelijk van de aard van het onderzoek wordt 
dit uitgevoerd door het KCB-laboratorium, NVWA-laboratorium, NAK-laboratorium of het Naktuinbouw-laboratorium. De doorlooptijd is een optelsom van 
de tijd die benodigd is voor de onderdelen: monstername, monstertransport, onderzoek in laboratorium, doorgeven van uitslag aan KCB en aan het 
bedrijf.   
         

KCB geleedpotigen (insecten)         
Het KCB kan een eerstelijns onderzoek uitvoeren op geleedpotigen (insecten). Als nader onderzoek nodig is worden de geleedpotigen naar het NVWA-
laboratorium doorgevoerd.  
      
 

 
 
Het KCB spant zich in om de genoemde doorlooptijden van het door het KCB uitgevoerde monsteronderzoek te realiseren. Aan de in de tabel vermelde richttijden 

kunnen echter geen rechten worden ontleend. D0 in het schema staat voor Dag 0. 

 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag Opmerkingen
D0 monster/ 

onderzoek/ uitslag 

naar bedrijf NB monster > 16.30 op KCB lab, uitslag naar bedrijf +  1 Dag
D0 monster/ 

onderzoek/ uitslag 

naar bedrijf NB monster > 16.30 op KCB lab, uitslag naar bedrijf +  1 Dag
D0 monster/ 

onderzoek/ uitslag  

naar bedrijf NB monster > 16.30 op KCB lab, uitslag naar bedrijf +  1 Dag
D0 monster/ 

onderzoek/ uitslag 

naar bedrijf NB monster > 16.30 op KCB lab, uitslag naar bedrijf +  1 Dag
D0 monster/ 

onderzoek/ uitslag 

naar bedrijf 

D0 monster (>16.30) 

onderzoek/ uitslag 

naar bedrijf

D0 monster

onderzoek/ uitslag 

naar bedrijf
D0 monster/ 

onderzoek/ uitslag 

naar bedrijf

D0 monster > 12.00

onderzoek/ uitslag 

naar bedrijf

Doorlooptijden fytosanitair monsteronderzoek 
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De uitslag kan bestaan uit: 
- vrijgave 
- definitieve bevestiging/vastlegging kas wittevlieg, helicoverpa, AFM (niet citrus) 
- doorsturen naar NVWA-laboratorium (zie verder in de tabel monsters NVWA op de volgende pagina (dag van onderzoek KCB is daar D0 monster). 
 
 

Monsters NVWA (geleedpotigen(insecten), virus, bacterie, schimmel, aaltjes)    
 

 
 
* Meer informatie over de doorlooptijden van de NVWA vindt u hier. De totale doorlooptijd is uit bovenstaand schema af te leiden (monstername + 
doorlooptijd NVWA + eventueel 1 dag bij een uitslag >16.00). 
 

 
Monsters Naktuinbouw (specifieke aaltjes) 
 

   

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag Opmerkingen
D0 monster Doorlooptijd NVWA* NB uitslag lab > 16.00 uitslag naar bedrijf + 1 Dag

D0 monster Doorlooptijd NVWA* NB uitslag lab > 16.00 uitslag naar bedrijf + 1 Dag
D0 monster Doorlooptijd NVWA* NB uitslag lab > 16.00 uitslag naar bedrijf + 1 Dag

D0 monster Doorlooptijd NVWA* NB uitslag lab > 16.00 uitslag naar bedrijf + 1 Dag
D0 monster < 16.00 Doorlooptijd NVWA* NB uitslag lab > 16.00 uitslag naar bedrijf + 1 Dag
D0 monster >16.00 Doorlooptijd NVWA* NB uitslag lab > 16.00 uitslag naar bedrijf + 1 Dag

D0 monster Doorlooptijd NVWA* NB uitslag lab > 16.00 uitslag naar bedrijf + 1 Dag
D0 monster Doorlooptijd NVWA* NB uitslag lab > 16.00 uitslag naar bedrijf + 1 Dag

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag Opmerkingen

D0 monster & start 

onderzoek (< 12.00)

uitslag naar bedrijf NB 1. Bij start onderzoek >12.00 dan uitslag naar bedrijf  + 1Dag 

NB 2. Uitslag lab > 17.00 dan waarmerken FC + 1 Dag
D0 monster & start 

onderzoek (< 12.00)

uitslag naar bedrijf NB 1. Bij start onderzoek >12.00 dan uitslag naar bedrijf  + 1Dag 

NB 2. Uitslag lab > 17.00 dan waarmerken FC + 1 Dag
D0 monster & start 

onderzoek (< 12.00)

uitslag naar bedrijf NB 1. Bij start onderzoek >12.00 dan uitslag naar bedrijf  + 1Dag 

NB 2. Uitslag lab > 17.00 dan waarmerken FC + 1 Dag

D0 monster & start 

onderzoek (< 12.00)

uitslag naar bedrijf NB 1. Bij start onderzoek >12.00 dan uitslag naar bedrijf  + 1Dag 

NB 2. Uitslag lab > 17.00 dan waarmerken FC + 1 Dag

D0 monster Start onderzoek uitslag naar bedrijf NB 1. uitslag lab > 17.00 dan waarmerken FC + 1 Dag

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/importeren-planten-en-plantaardige-producten/importinspecties#anker-3-steekproeven-bij-importcontrole-zending
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Monsters NAK (Clavibacter sepedonicus en Ralstonia solanacearum (ringrot/bruinrot)   

 
Wanneer de uitslag van het monster negatief is, dan is de doorlooptijd: 
 

     
 
Wanneer de uitslag van het monster positief is, dan wordt het monster doorgestuurd naar de NVWA voor verder onderzoek. 
Deze doorlooptijd vanaf de NAK naar de NVWA staat hier aangegeven op de site van de NAK. 

monstername uitslag naar bedrijf
Maandag  volgende week dinsdag
Dinsdag volgende week woensdag
Woensdag volgende week donderdag
Donderdag volgende week vrijdag
Vrijdag tweede op volgende maandag

https://www.nak.nl/bruin-en-ringrotonderzoek/

