jaarverslag 2012

Voorwoord
In 2012 is de situatie in de groenten- en fruitsector enigszins verbeterd ten opzichte
van het jaar 2011. Dat jaar verliep zeer slecht vanwege de EHEC-crisis. De productiewaarde van de groenten en fruit vertoonde in 2012 een licht herstel en de export
naar de twee grootste afnemers, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, steeg licht.
Bij bloemen en planten vertoonde de productiewaarde in 2012 een lichte groei ten
opzichte van 2011. Bloemen en planten blijken goed door de crisis te komen. De exportomzet in bloemen en planten is in 2012 met 3% gestegen tot € 5,4 miljard. Vooral in de eerste helft van het afgelopen jaar steeg de exportwaarde, terwijl in de tweede helft een krimp werd genoteerd.
De kwaliteitscontrole van groenten en fruit heeft het KCB gebaseerd op risicoanalyse.
Regelmatig worden de risicofactoren in beeld gebracht en wordt gekeken naar de
controle-inspanningen die nodig zijn om de risico’s af te dekken. Als uitvloeisel van
de risicoanalyse is op 1 januari 2012 gestart met het structureel toezicht bij de teelt
bedrijven van groenten en fruit. Teeltbedrijven worden steeds groter. Ook worden in
toenemende mate de geteelde groenten en fruit rechtstreeks naar een distributiecentrum van de supermarkt of naar het buitenland verhandeld. De groenten en het
fruit gaan in die gevallen niet langs een schakel in de keten waar het KCB controleert.
Daarom is besloten ook controlebezoeken te brengen bij de teeltbedrijven, die specifiek genormeerde producten telen en waarvan het geteelde product rechtstreeks
naar een schakel in de keten wordt getransporteerd, waar het KCB geen controletaak
heeft.

Bestuursvoorzitter Kees van Ast met links in beeld technisch directeur Jean Crombach
en rechts algemeen directeur Martien de Graaf.
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Een aantal voor de Nederlandse export belangrijke derde landen willen duidelijker geborgd zien, dat de fytosanitaire exportinspectie en de afgifte van fytosanitaire certificaten door overheidsambtenaren worden gedaan. In 2012 heeft het ministerie van Economische Zaken (EZ) daarover intensief met de betrokken organisaties gesproken.
Besloten is, dat vanaf 1 maart 2013 de inspecteurs van de keuringsdiensten, waaronder
het KCB, voor de export gerelateerde fytosanitaire werkzaamheden worden aangesteld
als NVWA-ambtenaar. Hiermee is de afgifte van fytosanitaire certificaten voor exportzendingen volledig onder de overheid gebracht. Met deze constructie is een solide oplossing gevonden om tegemoet te komen aan de wens van enkele derde landen.
In juli 2012 is op het bedrijf van een Nederlandse paprikateler de paprikasnuitkever
aangetroffen. De impact daarvan op het betrokken bedrijf en de omliggende bedrijven was enorm. Vanwege het risico voor de teelt van met name paprika heeft de
NVWA maatregelen genomen om de paprikasnuitkever uit te roeien en verspreiding
te voorkomen. In een zeer kort tijdsbestek is een intensieve monitoring opgestart en
is het gewas vernietigd, waarin de paprikasnuitkever was aangetroffen. Bij de uitvoering van die werkzaamheden verleende het KCB uitgebreid assistentie aan de NVWA.
Kijkend naar de ontwikkelingen wordt duidelijk, dat “fyto” een steeds belangrijker
aandachtspunt vormt. Derde landen stellen in toenemende mate vergaande eisen
aan het te importeren product. Ook moet Nederland maatregelen nemen om de insleep van ongewenste organismen uit andere landen tegen te gaan. Het KCB blijft
zich onverminderd inzetten om hier een bijdrage aan te leveren. Deskundigheid en
onafhankelijkheid zijn daarbij kernbegrippen en zijn sterk verankerd binnen het KCB.
Tegelijkertijd slaagt het KCB erin door optimale samenwerking met andere plantaardige keuringsdiensten en efficiënt werken de kosten zo laag mogelijk te houden. Adequaat toezicht tegen acceptabele kosten!
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De taken van het KCB hebben vooral betrekking op het uitvoeren van fytosanitaire import- en exportinspecties van snijbloemen, potplanten en groenten en
fruit. Daarnaast controleert het KCB de kwaliteit van verse groenten en fruit bij
import, export en op de interne (Nederlandse) markt. Hierdoor wordt in het
jaarverslag relatief veel aandacht geschonken aan groenten en fruit.
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Hoofdstuk 1

Bestuurlijke zaken
Inleiding
De taken van het bestuur hebben voornamelijk betrekking op de hoofdlijnen van het
beleid. Ook bij ingrijpende financiële besluiten speelt het bestuur een belangrijke rol.
Het stichtingsbestuur heeft in 2012 vier maal vergaderd. Onderstaand worden enkele
thema’s beschreven, die in het bestuur van het KCB in 2012 aan de orde kwamen.
CLIENT Export
De overheid heeft enkele jaren geleden het programma CLIENT Export in gang gezet.
Dit programma heeft als doel de exportcertificering te ondersteunen. Fasegewijs
wordt CLIENT Export in de verschillende sectoren geïmplementeerd. De implementatie van CLIENT Export voor consumptief en eindmateriaal, die vooral relevant is voor
de exporteurs van groenten, fruit, consumptieaardappelen, snijbloemen en potplanten naar landen buiten de Europese Unie, is begin 2011 ingegaan. Begin 2012 was
het aantal bedrijven, dat met CLIENT Export werkte nog beperkt. De bedrijven in de
uiensector waren grotendeels op CLIENT Export aangesloten, doch bedrijven in de
overige sectoren waren terughoudend. Dankzij de inzet van alle betrokkenen, waaronder de brancheorganisaties Frugi Venta en de VGB, de NVWA en het KCB, hebben
in de loop van 2012 steeds meer bedrijven de stap gezet te gaan werken met CLIENT
Export. Het bestuur van het KCB heeft besloten, dat CLIENT Export voor de groentenen fruitsector vanaf 1 februari 2013 de standaardwerkwijze wordt bij het aanvragen
van exportdocumenten/inspecties. Voor de snijbloemen- en potplantensector geldt
de datum van 1 maart 2013.
Structureel Toezicht
In 2011 heeft het bestuur van het KCB de systematiek voor het structureel toezicht
(kwaliteit groenten en fruit) voor de teeltbedrijven vastgesteld. De aanleiding daarvoor was, dat het steeds vaker voorkomt, dat teeltbedrijven zelf hun afzet regelen en
hun producten niet meer via een traditionele veiling of handelsbedrijf worden afgezet, waar het KCB controleert. De systematiek is op 1 januari 2012 in werking getreden en heeft ertoe geleid, dat ook teeltbedrijven in de systematiek zijn ingedeeld en
regelmatig controles krijgen. Of een teeltbedrijf wordt ingedeeld, hangt van een aantal zaken af. Onder andere moet het bedrijf van een bepaalde omvang zijn en product telen, waarvoor een specifieke handelsnorm geldt. Ook moet het geteelde product vanaf het teeltbedrijf rechtstreeks naar een distributiecentrum van een
supermarkt of naar een buitenlandse veiling of afnemer gaan. De werking van het
structureel toezicht voor de teeltbedrijven wordt in de loop van 2013 geëvalueerd.
Wijziging Reglement Interne Kwaliteitscontrole (RIK)
In de bestuursvergadering van september 2012 heeft het KCB-bestuur besloten het
Reglement Interne Kwaliteitscontrole (RIK) aan te passen. De aanpassing is goedgekeurd door het ministerie van Economische Zaken (EZ). De aanleidingen voor de aanpassing waren de wijziging van de EU Uitvoeringsverordening 543/2011 en de invoering van het structureel toezicht door het KCB. Ook is een handhavingsdocument
vastgesteld, dat mogelijkheden biedt meer passende maatregelen te nemen bij een
geconstateerde overtreding. Het handhavingsdocument beschrijft de maatregelen
die het KCB kan nemen als er onregelmatigheden worden geconstateerd.
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Peer Review OECD
Nederland is lid van de internationale organisatie OECD (Organisation for Economic
Co-operation and Development). Op het terrein van de kwaliteitsregelgeving voor
groenten en fruit beoogt de OECD de harmonisatie te bevorderen tussen de landen,
die lid zijn van de OECD. De grootste en belangrijkste landen in de teelt en de handel
van groenten en fruit zijn bij de OECD aangesloten. Op verzoek van de OECD hebben
het toenmalige ministerie van EL&I en het KCB in juni 2011 meegewerkt aan een zogenaamde Peer Review. Door het uitvoeren van een Peer Review is de OECD in staat
een oordeel te geven over de wijze waarop Nederland de regelgeving voor de kwaliteit van groenten en fruit in Nederland heeft geïmplementeerd en hoe de controle
daarop door het KCB plaatsvindt. De resultaten van de Peer Review zijn teruggekoppeld in het KCB-bestuur. In juli 2012 is het definitieve rapport van de OECD verschenen. In het rapport is onder meer opgenomen, dat het OECD-team, dat de Peer Review heeft uitgevoerd, bijzonder onder de indruk was van de deskundige en
efficiënte wijze waarop het KCB de controles uitvoert. Ook waren zij zeer positief
over het feit, dat het KCB door de Nederlandse overheid is aangewezen om zowel de
kwaliteitscontroles als de fytosanitaire inspecties te verrichten. De wijze waarop de
fytosanitaire en kwaliteitsinspecties in Nederland worden gecombineerd en de manier waarop het KCB die inspecties uitvoert, beschouwt de OECD als een voorbeeld
voor andere landen.
Aanpassing Plantkeur
In 2007 is het fytosanitaire stelsel in Nederland gewijzigd. De uitvoering van de fytosanitaire import- en exportinspecties, inclusief het afgeven van fytosanitaire exportcertificaten, werd sindsdien niet langer in mandaat door de toenmalige Plantenziektenkundige Dienst, maar door de vier plantaardige keuringsdiensten (KCB, BKD, NAK en
Naktuinbouw) uitgevoerd. De in 2007 doorgevoerde wijziging staat bekend als “Project
Plantkeur”. Plantkeur functioneert voor het ministerie van EZ naar tevredenheid. Enkele landen, die voor de Nederlandse export belangrijk zijn, willen echter duidelijker
geborgd zien dat de inspecties en de afgifte van fytosanitaire certificaten door overheidsambtenaren worden gedaan. In 2012 is regelmatig in het bestuur van het KCB
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gesproken over het voornemen de Plantkeurconstructie hierop aan te passen. In nauw
overleg met de betrokken organisaties heeft het ministerie van EZ besloten vanaf 1
maart 2013 de medewerkers van de keuringsdiensten voor de uitvoering van de export
gerelateerde fytosanitaire werkzaamheden aan te stellen als NVWA-ambtenaar.
Overleg KCB – Ministerie van EZ
In het halfjaarlijkse bestuurlijk overleg met het ministerie van EZ is positief geoordeeld over de wijze waarop het KCB de werkzaamheden uitvoert. Het KCB blijkt goed
in staat te zijn het werk te doen in het spanningsveld, dat optreedt tussen de eisen
van de overheid en de logistieke hectiek van de handel.
Tarieven KCB 2013
In de vergadering van september 2012 heeft het bestuur besloten de tarieven voor
2013 op hetzelfde niveau te houden als de tarieven voor 2012. Het KCB is door efficiënt gebruik van de middelen erin geslaagd voor het vijfde achtereenvolgende jaar
dezelfde tarieven te hanteren.
Bestuurscommissie Bloemen en Planten
De Bestuurscommissie Bloemen en Planten fungeert als klankbord voor zaken die de
sector snijbloemen en potplanten raken en draagt bij aan het vergroten van het draagvlak voor en de transparantie over de taken van het KCB. In 2012 vergaderde de commissie één keer, waarbij vooral werd gesproken over de tarieven en het servicelevel van het
KCB.
Commissie Toezicht Kwaliteitsvoorschriften Groenten en Fruit
Het bestuur van het KCB heeft meerdere jaren geleden de Commissie Toezicht Kwaliteitsvoorschriften Groenten en Fruit ingesteld. Deze commissie heeft als taak te adviseren bij de uitvoering van het Reglement Interne Kwaliteitscontrole (RIK) en te adviseren
over schriftelijke bezwaren van marktdeelnemers tegen hun indeling in het structureel
toezicht of de daarbij behorende facturen. De commissie heeft in 2012 adviezen uitgebracht over de voorgenomen aanpassing van het RIK-reglement en over de afhandeling
van geconstateerde ernstige overtredingen van het RIK-reglement. De commissie heeft
in 2012 tevens advies uitgebracht over twee ontvangen bezwaren tegen indelingsbesluiten over het structureel toezicht.
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Samenstelling bestuur KCB en commissies op 31 december 2012
Bestuur
ir. K.J. van Ast
ir. M. de Graaf
J.M.A. Aerts
ir. M.J.B. Jansen
drs. A.J.M. Klaassen
ir. G. Mulder
P. van Osch
drs. R. Roodenburg
H. van Rossum
vacature

Voorzitter
Secretaris
LTO-Nederland
CBL
DPA
Frugi Venta
DPA
VGB
Frugi Venta
VGB

Plaatsvervangers
ir. A. van der Linden
ir. J.P.A. Roefs MBA
mw. ing. A.C. Vlaardingerbroek
drs. L.A.M. Welschen
ir. P. van der Zweep

DPA
LTO-Nederland
CBL
Frugi Venta
VGB

Bestuurscommissie Bloemen en Planten
ir. P. van der Zweep
Voorzitter
ir. M. de Graaf
Secretaris
C. Bakker
G. van Dijk
P. Hoogenboom
G. Lodder
D. van der Meer
mw. M. van de Put
R. Roodenburg
Commissie Toezicht Kwaliteitsvoorschriften Groenten en Fruit
ing. K. van Leeuwen
Voorzitter
ing. R.C. Soeterbroek
Secretaris
L.A.C. van der Maden
T. Tijssen
P.I. Verbaas
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Hoofdstuk 2

Personeel en organisatie
Organisatiestructuur
De organisatiestructuur is niet veranderd ten opzichte van 2011.
Opleiding en training
In 2012 hebben 14 medewerkers deelgenomen aan de BHV-herhalingstraining. De
Assistent- Specialisten hebben een training Communicatieve en Didactische Vaardigheden gevolgd, een medewerker heeft individueel gestudeerd om de opleiding Moderne Bedrijfsadministratie af te ronden en een medewerker is bezig met de HBO
opleiding Bedrijfskunde, die is gestart in 2010.
De medewerkers van de afdeling ICT hebben een meerdaagse cursus Citrix gevolgd.
De inspecteurs volgen een eigen traject van technisch inhoudelijke training en scholing. Hierdoor beschikken de inspecteurs over gedegen kennis van wetgeving, kwaliteits- en fytosanitaire (ziekte)beelden. Zij worden getraind op de vaardigheden die
nodig zijn om op professionele wijze met de verschillende doelgroepen om te gaan.
Om de kwaliteit van de inspecteurs te waarborgen worden deze jaarlijks getraind en
geschoold.
Ziekteverzuim
In 2012 is het ziekteverzuim licht gestegen naar 4,1%. Een aantal medewerkers was
langdurig ziek. Eén van hen is helaas overleden in september 2012.
Jaar
2008
2009
2010
2011
2012

Verzuim
3,2%
4,7%
4,8%
4,0%
4,1%

Capaciteit
In 2012 is één medewerker in dienst getreden. Eén medewerker is overleden en
twee gingen met pensioen. Op 31 december 2012 had het KCB 122 personen in
dienst, wat overeenkomt met 114 fte. Daarnaast waren 21 medewerkers (17 fte) ingehuurd. 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 AB (Agrarische Bedrijfsverzorging). In nauw overleg
met het KCB draagt AB kandidaten voor, die – bij gebleken geschiktheid – het KCB
inhuurt. Voordat de medewerkers worden ingezet krijgen zij een gedegen opleiding,
die gelijk is aan de opleiding tot inspecteur. De medewerkers, die via AB worden ingehuurd, hebben veelal een agrarische achtergrond of hebben gewerkt bij handelsbedrijven.
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Jaar
2008
2009
2010
2011
2012

Medewerkers in dienst KCB
(in fte)
120
123
118
117
114

Ingehuurde medewerkers
(in fte)
3
7
6
8
17

Samenvatting verslag Ondernemingsraad 2012
De ondernemingsraad (OR) vergaderde in 2012 zeven keer. Omdat in 2012 verkiezingen zijn geweest, heeft één vergadering plaatsgevonden waar zowel de vertrekkende
als de nieuwe leden bij aanwezig waren. Vier keer werd in 2012 overleg gevoerd met
de directie.
OR vergaderingen
In de OR vergaderingen werd onder andere gesproken over: pensioenen, loongebouw,
Plantkeur, ARBO en veiligheidszaken, autobeleid, personeelshandboek, werkkostenregeling en leeftijdfase bewust beleid. Om voldoende kennis van zaken te hebben over
specifieke OR-onderwerpen worden cursussen gevolgd en wordt nauw samengewerkt.
Bijvoorbeeld als het gaat om pensioenen. Dit ging in goed overleg met het hoofd Financiën en Personele Zaken. Op andere gebieden wordt ook nogal wat gevraagd van de OR
leden. Mede daardoor is de OR op een tweedaagse cursus geweest in het najaar van
2012. Als er nog aanvullende specifieke kennis nodig is, wordt daar op ingespeeld.
Overlegvergadering
Tijdens de overlegvergaderingen sprak de directie van het KCB met de OR met name
over de bestuursvergaderingen van het KCB en de daarin genomen besluiten, de financiële zaken bij het KCB, waarbij goede voorlichting is gegeven over de begroting
en de vragen van de OR zijn beantwoord, loongebouw, werkkostenregeling, pensioenen, beleid op het gebied van kwaliteits- en fytosanitaire zaken, veranderingen van
verschillende werkzaamheden, consignatie en weekendregeling, vakantieregeling,
autobeleid, personeelsbeleid, diverse kleinere zaken van belang voor de OR en punten door de OR ingebracht naar aanleiding van OR-vergaderingen.

10

Gezamenlijke OR-vergaderingen
Eenmaal per jaar is er een gezamenlijke vergadering van de OR-en van de BKD, de
NAK, Naktuinbouw en het KCB. In 2012 trad de NAK op als gastheer. De vergadering
heeft als doel elkaar over en weer te informeren. Ook wordt dan gekeken op welk
gebied de OR-en elkaar kunnen versterken, zoals rond de verandering van Plantkeur,
en waar van elkaar kan worden geleerd. In het najaar van 2013 is het KCB de gastheer.
Loongebouw
Nadat in 2011 de functieherwaardering was afgerond is door adviesbureau HUCAG
een voorstel gemaakt voor een nieuw loongebouw. Dit loongebouw is uitvoerig besproken tussen de directie en OR waarna de OR zijn instemming gaf. In het najaar
van 2012 heeft ook het bestuur zijn goedkeuring hieraan gegeven zodat het nieuwe
loongebouw in januari 2013 geïmplementeerd kan worden.
Werkkostenregeling
Ook hierover is in 2012 gesproken. Vanuit de overheid is besloten dat een werkgever
nog maar 1,4% van de fiscale loonsom mag uitkeren aan vergoedingen. De werkgever mag zelf kiezen wanneer hij gaat meedoen aan deze regeling, in 2014 wordt het
een verplichting. Er is voor gekozen deze regeling tegelijk in te voeren met het nieuwe loongebouw. De negatieve gevolgen van het wegvallen van de werkkostenregeling worden dan gecompenseerd door het loongebouw.
Verkiezingen
In april 2012 zijn verkiezingen geweest in drie kiesgroepen. Dit had tot resultaat dat
zowel het hoofdkantoor als Noord-west met twee leden hun groep vertegenwoordigen. Vertrokken uit de OR zijn Kitty Bas en Jozef van de Mortel. Nieuw in de OR zijn
John Janssen en Ron Soeterbroek.

Ondernemingsraad en verdeling van taken per 2012
Kiesgroep

Vertegenwoordiger kiesgroep

Middenwest-Nederland	• Gerard Rademaker (autobeleid, werkkostenregeling
en functieherwaardering fase II)
Noordwest-Nederland	• Jeroen van den Nouland (Secretaris)
(gezamenlijke OR, begroting en werkkostenregeling)
• John Janssen (autobeleid, ARBO-zaken en begroting)
Zuidwest-Nederland 	• Frits van der Meulen (Voorzitter)
(contactpersoon CAO-PBO en gezamenlijke OR)
Oost-Nederland	• Roelof Zijnge
(contactpersoon CAO-PBO en ARBO-zaken)
Hoofdkantoor	• Roberta Crapitti
(personeelshandboek en pensioenen)
• Ron Soeterbroek
(personeelshandboek en pensioenen)
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Kwaliteitszorg
Het KCB is voor de uitvoering van de fytosanitaire- en kwaliteitsinspecties geaccrediteerd volgens de ISO 17020-norm. Dit is een ISO-norm voor inspectie-instellingen en
stelt hoge eisen aan onafhankelijkheid en deskundigheid. De Raad voor Accreditatie
(RvA) beoordeelt regelmatig of het KCB volgens de ISO 17020-norm werkt.
De RvA heeft in 2012 een herbeoordeling uitgevoerd gericht op de fytosanitaire- en
kwaliteitsinspecties. Een herbeoordeling is een uitgebreider onderzoek en komt in de
plaats van het jaarlijks controlebezoek. Ten behoeve van deze herbeoordeling zijn
audits uitgevoerd op het hoofdkantoor en zijn de werkzaamheden in de buitendienst
gevolgd. De vier rayons van het KCB zijn door de RvA bezocht. Na afloop van de herbeoordeling is één afwijking, van de minder ernstige categorie, vastgesteld. Binnen
de daarvoor gestelde termijn is een corrigerende maatregel ingediend, waarna deze
door de RvA is beoordeeld en is goed bevonden. De afwijking is hiermee opgeheven
en de accreditatie is vervolgens door de RvA voor een jaar verlengd.
De uitvoering van het operationeel toezicht op de fytosanitaire werkzaamheden
heeft het ministerie van EZ opgedragen aan de NVWA. Daarvoor heeft de NVWA in
2012 fytosanitaire importinspecties bijgewoond, verdeeld over de vier rayons van
het KCB. De uitvoering van de inspecties werd hierbij getoetst aan de “Meerjarige
Overeenkomst (MJO) Plantkeur” tussen het ministerie van EZ en het KCB, de bijbehorende protocollen en de geldende wet- en regelgeving en de kwaliteitsdocumentatie
van het KCB. Tijdens deze audits is in 2012 een beperkt aantal zaken geconstateerd
die verbeterd moesten worden. Voor het eind van 2012 zijn de geconstateerde feiten
en aandachtspunten binnen de gestelde termijnen afgehandeld.
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Hoofdstuk 3

Inspecties, controles en
operationele zaken
Fytosanitaire importinspecties
Het KCB voert fytosanitaire importinspecties uit conform de richtlijnen van de NVWA.
Hieronder worden onderwerpen belicht, die in 2012 van invloed waren op de werkzaamheden van het KCB.

Handhaving op bijschrijvingen
Per 1 januari 2012 is Nederland gestart met de handhaving op foutieve bijschrijvingen
op het fytosanitair certificaat bij import in de sectoren Groenten en Fruit en Snijbloemen. Handhaving wil zeggen dat zendingen waarvan de bijschrijving onjuist is of ontbreekt, worden vastgelegd. In 2011 zijn bedrijven door de NVWA en het KCB op de
hoogte gesteld dat vanaf 2012 de bijschrijvingen in orde moesten zijn. Per 15 april
2012 zijn de sectoren Zaden, Stekken, Potplanten en Overige daaraan toegevoegd.
Voor het gros van de zendingen, waarvoor in eerste instantie het certificaat niet voldeed, gold dat na het overleggen van een vervangend certificaat of andersoortige
officiële verklaring de zending alsnog werd vrijgegeven door de NVWA. Vanaf het moment van handhaving werden per dag ongeveer 10 zendingen vastgelegd, langzaam
werd verbetering zichtbaar. Afstemming met diverse landen bleek gedurende het jaar
geregeld noodzakelijk om de regels rond de bijschrijvingen onder de aandacht te
brengen. Dit hing onder andere samen met de import van seizoensproducten later in
het jaar. Bij de start van die import bleek, dat de exporterende landen de bijschrijvingen op het fytosanitair document nog niet hadden aangepast aan de strengere eisen.
Na overleg met de betreffende landen ging het percentage vastleggingen op bijschrijvingen weer omlaag. Eind 2012 kwam het aantal vastleggingen op onjuiste bijschrijvingen gemiddeld op 20 per maand.
Wijziging steekproef snijbloemen en stek
Op 1 maart 2012 is de NVWA-instructie voor de steekproefgrootte van importzendingen van snijbloemen en stek gewijzigd; de intensiteit van de inspecties kreeg een betere statistische basis en werd gemiddeld genomen lager. Dit leidde tot signalen over
een daling van het aantal vondsten van (mogelijke) quarantaine organismen. Dit werd
bevestigd door analyse van de NVWA. Meest logische reden hiervoor was de wijziging
van de steekproef. Daarom is de steekproef per 1 juni 2012 opnieuw gewijzigd; de
steekproef is gemiddeld genomen terug bij de oude intensiteit. Het aantal vondsten is
daarmee weer op het oude niveau.
Fytosanitaire exportinspecties
Bij export naar landen buiten de EU moet worden voldaan aan de fytosanitaire eisen
van die landen. Die eisen kunnen per land verschillen. De NVWA bepaalt welke controles nodig zijn om na te gaan of aan de eisen van een bepaald land wordt voldaan.
Daarvoor worden twee typen inspecties door het KCB uitgevoerd:
1. Zendinginspectie: Inspectie van de zending die geëxporteerd wordt.
2. Bedrijfsinspectie: Inspectie voorafgaand aan een export, indien wordt vereist
dat een teeltlocatie vrij is van een organisme. De bedrijfsinspecties worden
uitgevoerd in opdracht van de NVWA en de sector. Voorbeelden van lopende
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bedrijfsinspecties zijn Afrikaanse fruitmot (AFM, VS), Tuta absoluta (VS en Canada) en Middellandse Zeevlieg (Medfly, Japan). Deze landen staan niet toe,
dat deze organismen het land binnenkomen. Fytosanitaire exportinspecties
worden door het KCB uitgevoerd volgens de aanwijzingen van de NVWA.
Waarmerken van fytosanitaire certificaten door het KCB, geschiedt volgens de
instructies van de NVWA.
In 2012 heeft het KCB 123.613 fytosanitaire certificaten gewaarmerkt, ongeveer
5.000 meer dan in 2011.
Een aantal bijzonderheden bij de export naar een aantal specifieke landen hebben
het werk en de inzet van het KCB in 2012 beïnvloed. Hieronder worden deze onderwerpen specifiek toegelicht.
Indonesië
Na een tijdlang gesloten te zijn geweest, was in 2011 de markt voor Nederlandse uien
naar Indonesië weer geopend, op voorwaarde dat de uien voor export behandeld zijn
met de kiemremmer Maleic hydrazide (MH). Echter, in 2012 ging de markt weer op
slot, toen Indonesië een begassing met Methylbromide in Nederland verplicht ging
stellen. Deze behandeling is namelijk niet toegestaan in Nederland. Er vinden onderhandelingen plaats tussen beide landen om de markttoegang voor Nederlandse uien te
bewerkstelligen; eind oktober heeft een Indonesische delegatie ons land bezocht. Dit
heeft nog niet tot een oplossing geleid. Ondertussen is in overleg met de NVWA en de
sector wel besloten om voor export naar Singapore ook de vereiste bijschrijving voor
Indonesië op het certificaat te vermelden. Na begassing in Singapore kunnen de uien
alsnog naar Indonesië.
Israël
Export van Nederlandse peren was onmogelijk vanwege de eisen die Israël stelt met
betrekking tot vruchtboomkanker. Brancheorganisatie Frugi Venta heeft zich ingespannen export mogelijk te maken. Door een bedrijfsinspectie kan nu aan de eisen
van Israël worden voldaan. De NVWA heeft hiervoor akkoord gegeven en de uitvoering neergelegd bij het KCB. Eén bedrijf heeft een inspectie aangevraagd. Er is door
het KCB geen vruchtboomkanker vastgesteld op de gecontroleerde percelen.
Japan
Bij de export van snijbloemen naar Japan wordt door een aantal exporteurs gebruik
gemaakt van pre-shipment-inspectie (PSI). Dit is niet verplicht. Voor de uitvoering van
de PSI werkzaamheden zijn permanent twee Japanse inspecteurs van de MAFF (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries) in Nederland gestationeerd. De inspecties
worden gezamenlijk met een KCB inspecteur uitgevoerd. Het voordeel van PSI is dat
het aantal afkeuringen in Japan minimaal is. Ondanks de hoge kosten, die door het
bedrijfsleven betaald worden, is dit voor exporteurs naar Japan nog steeds een interessante optie. De export van snijbloemen naar Japan groeide in 2012. Was er in 2011
sprake van een flinke afname naar ruim 12 miljoen stuks, in 2012 ging het om een export van ruim 14 miljoen stuks.
Japan stelt strenge eisen om importzendingen van vruchtgroenten met besmettingen
van Middellandse Zeevlieg (Ceratitis capitata) te voorkomen; producten dienen afkomstig te zijn van teeltbedrijven die gegarandeerd vrij zijn van Middellandse Zeevlieg. Hiervoor is een monitoringprogramma ingericht waar in 2012 ruim 50 teeltbedrijven aan hebben deelgenomen. De bedrijfsinspecties zijn erop gericht aan te
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tonen dat de Middellandse Zeevlieg niet voorkomt in Nederland. Daarnaast dient het
eindproduct vrij te zijn van alle overige plantparasitaire organismen; 2% van alle producten moet hierop worden geïnspecteerd. Transport van het product mag alleen in
gesloten netzakken plaatsvinden om invliegen van buitenaf te voorkomen. In 2012
zijn geen vondsten van Middellandse Zeevlieg gedaan.
De export van Nederlandse paprika naar Japan groeide in 2012 opnieuw. Was er in
2011 al sprake van een flinke toename naar 5,7 miljoen kg, in 2012 ging het om een
export van 7,7 miljoen kg. Ook zijn voor het eerst sinds lange tijd tomaten geëxporteerd naar Japan, dit in verband met de vraag naar snoeptomaatjes. In totaal ging
het in 2012 om 101.000 kg.
Verenigde Staten (VS) en Canada
In december 2011 zijn, vanwege het hoge aantal notificaties uit de VS voor zendingen met snijbloemen, de inspectie-eisen aangescherpt van “praktisch vrij” naar “vrij”
(0-tolerantie). Als gevolg hiervan is in 2012 het aantal afkeuringen door het KCB fors
toegenomen; bij 40% van de exportinspecties vinden één of meer afkeuringen plaats
wegens het aantreffen van een organisme. In de meeste gevallen gaat het om trips,
luis, witte vlieg en rupsen. De meeste vondsten zijn gedaan in Veronica, Hypericum
en Ranunculus. In 2012 zijn vanuit de VS geen notificaties meer ontvangen.
Voor het derde opeenvolgende jaar worden aan paprika en tomaten, die naar de
Verenigde Staten (VS) en Canada worden geëxporteerd, strenge eisen gesteld. Gegarandeerd moet zijn, dat de Afrikaanse Fruitmot (AFM) en de Tuta absoluta, eveneens
een motsoort, niet in te exporteren zendingen paprika en tomaten voorkomen. Daarom is voorgeschreven, dat het KCB op teeltbedrijven bedrijfsinspecties, de zogenaamde monitoringen, uitvoert. Tevens moeten, voorafgaand aan de export, de te
exporteren zendingen paprika en tomaten worden geïnspecteerd. Bedrijven die in
aanmerking willen komen om te mogen exporteren, moeten zich aanmelden voor
deze monitoringen. Het aantal aangemelde bedrijven voor AFM was in 2012 hoger
dan de voorgaande jaren en lag op 141. Nieuw in 2012 was de optie voor telers om
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de vallen te laten controleren door de telersvereniging. Uiteindelijk hebben drie telersverenigingen hiervan gebruik gemaakt en dit is goed verlopen. Het aantal aanmeldingen voor Tuta absoluta was zes. Deze tomatentelers leverden aan Canada,
drie ook aan de VS. In de praktijk blijkt het moeilijk bedrijven vrij te houden van Tuta
absoluta. Daardoor was er geen stabiel aanbod van tomaten voor Canada. Sinds september 2012 mogen geen tomaten met groene delen meer geëxporteerd worden
naar de VS. Dit heeft geen gevolgen gehad voor de exportvolumes van tomaten.

Kwaliteitscontrole Groenten EN Fruit
Import en export
Het KCB past bij de uitvoering van de kwaliteitscontrole groenten en fruit een risicoanalyse toe. Bij de import en export van groenten en fruit geldt in Nederland voor 87
producten inspectieplicht. Importzendingen met deze producten moeten worden
aangegeven in CLIENT Import en dat systeem wijst inspecties toe aan zendingen op
basis van vastgestelde inspectiepercentages, variërend van 5 tot 100%. Voor RIKbedrijven is dit 5%. In totaal leidde dit in 2012 tot 62.260 inspecties (1.059 miljoen kg
product), waarbij 600 keer een partij is afgekeurd. Het afkeuringspercentage is daarmee lager dan in 2011. Bij exportzendingen gelden gereduceerde inspectiepercentages voor zendingen met specifiek genormeerde producten (60%), voor zendingen
met uitsluitend algemeen genormeerde producten (10%) en voor erkende RIK-bedrijven (5%). In totaal zijn bij exportinspecties 141 partijen afgekeurd en zijn 66.875
normcontrole-certificaten afgegeven.
Documentcontrole erkende derde landen
Er zijn negen niet EU-landen met een kwaliteitscontrolesysteem voor de export van
groenten en fruit dat erkend is door de EU. Die landen mogen voor exportzendingen
normcontrolecertificaten afgeven, waarmee zij verklaren dat de producten voldoen
aan de EU-handelsnormen. Bij import in Nederland resulteert de aanwezigheid van
een normcontrolecertificaat in een verlaagd inspectiepercentage van 5%. Voorwaarde
is dat het nummer van het normcontrolecertificaat van het erkende derde land wordt
ingevoerd in CLIENT Import. Sinds 1 november 2011 moeten de normcontrolecertifica-
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ten uit de erkende derde landen, behorende bij zendingen die vrijgesteld worden van
inspectie, naar het KCB hoofdkantoor worden doorgestuurd ter controle. Het percentage ingeleverde normcontrolecertificaten vertoonde over 2012 een stijgende lijn. In
het voorjaar van 2012 hebben de bedrijven, die de normcontrolecertificaten niet hadden opgestuurd, een brief gekregen dat bij het niet inleveren van de normcontrolecertificaten maatregelen zullen volgen. Naar aanleiding hiervan is contact geweest met
verschillende bedrijven. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke verbetering.
GLN-nummers
In de EU-handelsnormen is verplicht gesteld, dat de naam en adresgegevens van de
verpakker/verzender op de verpakking zijn vermeld (EU Verordening No. 543/2011).
In 2012 heeft het KCB gehoor gegeven aan het verzoek vanuit het bedrijfsleven om
GLN-nummers (Global Location Numbers) te mogen gaan gebruiken voor de identificatie van de verpakker/verzender. Voor bedrijven is een standaard werkwijze ingevoerd om toestemming voor het gebruik van GLN-nummers aan te vragen. Het KCB
maakt voor controle van de nummers gebruik van het “GS1 Adres Code Boek” dat
wordt beheerd door Frugicom. In 2012 zijn 39 aanvragen ingediend en is in 26 gevallen toestemming verleend. De overige aanvragen zijn in behandeling.
Interne markt
De controle op de interne Nederlandse markt vindt plaats door middel van structureel en algemeen toezicht. In het structureel toezicht zijn bedrijven ingedeeld in risicocategorieën op basis van risicofactoren als type bedrijf (teler, handelaar, verpakker,
importeur, exporteur), aantallen producten, sorteer- en pakactiviteiten, voorraad en
omvang. Per risicocategorie geldt een bepaalde controlefrequentie, variërend van 1
tot 52 controlebezoeken per jaar. Via de website van het KCB kunnen bedrijven inloggen in de Database Marktdeelnemers (DMD) om hun bedrijfsgegevens actueel te
houden. Op basis van deze gegevens wordt de risicocategorie bepaald waarin een
bedrijf wordt ingedeeld.
Vanaf 1 januari 2012 vallen ook teeltbedrijven onder het structureel toezicht, wanneer de producten rechtstreeks vanaf de teeltlocatie worden verladen naar het buitenland of de detailhandel. Teeltbedrijven die alle producten leveren via een collectiepunt (handelsbedrijf/sorteer- en pakstation) worden op het collectiepunt
gecontroleerd. Het betreft dan bedrijven die appelen, peren, paprika, tomaten, aardbeien en/of sla telen.
Reden om, naast de controles op de collectiepunten, ook op bepaalde teeltbedrijven te
controleren, is dat er de laatste jaren steeds meer verladingen rechtstreeks vanaf de
teeltlocaties plaatsvinden in opdracht van de handelaar. Deze productstroom valt hiermee ook onder het toezicht van het KCB. Teeltbedrijven die al kwaliteitscontroles krijgen van een RIK-bedrijf, krijgen een verlaging van het aantal controles door het KCB.
Meer informatie over de systematiek van het structureel toezicht staat op www.kcb.nl,
onder toezicht G&F, structureel toezicht. Eind 2012 waren 524 bedrijven ingedeeld in
het structureel toezicht, waarvan 136 teeltbedrijven. In onderstaande tabel staat een
overzicht van de werkzaamheden in het kader van het structureel toezicht over de afgelopen drie jaar.
Jaar
2012
2011
2010

Aantal bezoeken
4.325
4.129
4.396

Aantal partij-inspecties
22.320
22.828
26.801

Aantal afkeuringen
419
533
428
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Het algemeen toezicht bestaat uit onaangekondigde extra bedrijfsbezoeken die
plaatsvinden op basis van signalen uit de markt of van omliggende landen, of naar
aanleiding van afkeuringen. In 2012 zijn landelijk onder andere extra controles uitgevoerd vanwege “inwendig bruin” bij de peersoort Doyenné du Comice, maatsortering bij paprika en palletaanduidingen. In totaal zijn 1.036 controles uitgevoerd, wat
in 70 gevallen tot een afkeuring leidde.
Reglement Interne Kwaliteitscontrole - herziening
Bedrijven met goede controleresultaten, een zorgsysteem voor de productkwaliteit
van groenten en fruit en een positieve audit worden toegelaten tot het Reglement
Interne Kwaliteitscontrole (RIK). Bij bedrijven die zijn toegelaten worden minder controles uitgevoerd door het KCB; bij import en export wordt 5% van de zendingen geïnspecteerd en bij het structureel toezicht vallen bedrijven in een risicocategorie met
een lage controlefrequentie. Het KCB controleert of de bedrijven nog voldoen aan de
eisen van het RIK door een jaarlijkse audit.
De documenten behorende bij het RIK (Reglement, Kwaliteitscode, Handhavingsdocument, Werkwijze Bedrijfsaudit) zijn herzien. Er zijn enige tekstuele aanpassingen
gedaan, maar de belangrijkste wijziging betreft de handhaving. Het oude RIK-Reglement kende maar één mogelijkheid bij de constatering van een ernstige overtreding,
namelijk beëindiging van deelname. Vaak werd deze maatregel als te zwaar ervaren.
Daarom is gezocht naar een werkwijze waarbij de RIK-deelnemer de mogelijkheid
krijgt om, onder extra toezicht, een verbeterslag te maken en de RIK-erkenning te
behouden. De RIK-deelnemer kan voortaan worden geschorst voor een periode van
vier weken eventueel met een verlenging van acht weken. Gedurende de periode
van schorsing geldt de Standaard Controlesystematiek voor import, export en structureel toezicht, waarbij de controlekosten in rekening worden gebracht bij de RIKdeelnemer. Het ministerie van EZ heeft ingestemd met de wijzigingen, en per 1 januari 2013 zijn de herziene documenten van kracht geworden.
In voorbereiding op de nieuwe handhaving van het RIK per 1 januari 2013, heeft het
KCB vanaf de zomer van 2012 de RIK-bedrijven waarbij een ernstige overtreding van
de kwaliteitsregelgeving was geconstateerd, gewaarschuwd. Zij zijn geattendeerd op
ernstige overtredingen die vanaf 1 januari 2013 kunnen leiden tot toepassing van het
Handhavingsdocument. Alle bedrijven hebben corrigerende maatregelen getroffen.
Het KCB heeft extra bezoeken gebracht en daarbij geen onregelmatigheden meer
geconstateerd. In 2012 zijn zes nieuwe deelnemers toegelaten tot het RIK. Bij één
deelnemer zijn de activiteiten beëindigd. Het RIK telt nu in totaal 111 deelnemers.
CLIENT Export
Na een proefperiode is de uiensector per 1 februari 2012 over gegaan op het gebruik
van CLIENT Export voor het aanvragen en opmaken van exportcertificaten. Na enkele
kleine aanpassingen kan worden gesteld dat de implementatie succesvol is geweest.
Na de uiensector is CLIENT Export voor de gehele groenten- en fruitsector beschikbaar gekomen.
Per 1 februari 2013 wordt CLIENT Export de standaardwerkwijze bij het aanvragen
van exportdocumenten en exportinspecties voor groenten en fruit. Per 1 maart 2013
volgt de sierteeltsector. Met het oog daarop heeft het KCB in 2012 een aantal handleidingen geschreven en kostenloze cursussen verzorgd voor bedrijven. Met de
NVWA vindt regelmatig overleg plaats om operationele problemen op te lossen. Binnen het KCB is daarnaast aandacht geweest voor het opstellen van de benodigde
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instructies en procedures voor eigen medewerkers om te werken met CLIENT Export.
Eind 2012 zijn alle issues voor groenten en fruit opgelost. Voor de sierteelt waren
eind 2012 de meeste issues ook opgelost, met uitzondering van de problemen bij
producten die onder de CITES regelgeving voor bedreigde plantensoorten vallen. In
2012 zijn in totaal 12.494 fytosanitaire certificaten en 13.202 normcontrolecertificaten afgegeven via CLIENT Export.
Survey Paprikasnuitkever
Een paprikateler in het Westland heeft in juli 2012 aan de NVWA melding gedaan van
een onbekende keversoort op zijn bedrijf. Na onderzoek bleek het te gaan om een
paprikasnuitkever (Pepper weevil, Anthonomus eugenii). De snuitkeversoort is met
name bekend door de schade die hij veroorzaakt in buitenteelten van paprika en chilipepers in Midden-Amerika en de zuidelijke staten van de Verenigde Staten. Vanwege dit risico beschouwt Nederland de paprikasnuitkever als quarantainewaardig.
Het betreffende bedrijf werd per direct verboden op die locatie geteelde producten
af te zetten. De maatregelen op het bedrijf, tot uiteindelijke ruiming van het gewas,
zijn begeleid door de NVWA. In de daaropvolgende weken zijn intensieve gewascontroles uitgevoerd bij 75 paprikatelers verspreid over het land (fase 1). Hiervoor zijn
ook KCB inspecteurs ingezet. Vanwege de hoge prioriteit en de intensiteit van de controles is de prioriteitennota van kracht geweest. De taken rond de paprikasnuitkever
kregen daarmee prioriteit boven de andere taken. Bij nog drie andere telers, in de
zone van 1 km rond de eerste besmetting, is de kever aangetroffen. Ook op deze bedrijven is het gewas geruimd. De bron van de besmetting is niet gevonden. In fase
2 van de opsporing is het KCB gevraagd bij een aantal specifieke doelgroepen, zoals
paprikatelers, sorteer- en pakstations, importeurs en telers van andere waardplanten,
feromoonvallen op te hangen en gewasinspecties uit te voeren. In deze fase heeft een
vijfde teler een besmetting gemeld en bij de inspectie van opgehaalde feromoonvallen
door de NVWA is de kever bij een zesde bedrijf aangetroffen. Omdat de laatste vondst
op de grens van het 1-kilometergebied werd gedaan was onvoldoende zeker dat de
monitoring in het 1-kilometergebied voldoende zou zijn om mogelijke nieuwe aantastingen tijdig te ontdekken en uit te roeien. Derhalve is de intensieve monitoring uit19

gebreid tot ruim 2 kilometer rond de aangetaste bedrijven resulterend in een monitoringsgebied van 4 x 9 km. Alle paprikatelers in dit gebied moeten verplicht het
“schone start”- protocol volgen, wat de sector in samenspraak met de NVWA ontwikkelde. In fase 3 worden in het monitoringsgebied ook in de nieuwe teelt van paprika
en aubergine 10 feromoonvallen per hectare opgehangen. Ook voor deze fase is het
KCB gevraagd om te assisteren in de uitvoering van de werkzaamheden.

Kwaliteit groenten en fruit
Paprika’s
Paprika’s gaven het gehele jaar aanleiding tot afkeuringen. Dit gold niet alleen voor
de Nederlandse, maar ook voor de buitenlandse paprika. Vaak werd gecorrigeerd op
aanduidingen. Hierbij ontbraken soms aanduidingen, maar ook waren in enkele gevallen de aanduidingen foutief. Vooral als het gaat om het land van oorsprong is dat
kwalijk. Bederf in de vorm van steelrot, binnenrot, afgebroken staartjes en vruchtrot
kwam het gehele jaar voor. Een aantal keer moest worden afgekeurd wegens onvoldoende inhoudsgewicht en foutieve maatsortering. Permanente aandacht voor kwaliteit is van groot belang omdat de concurrentie steeds groter wordt zowel in aanvoer
als in overlap van productieperiode.
Tomaten
Tomaten gaven minder aanleiding tot zorg over de kwaliteit; het aantal afkeuringen
was zes keer zo laag als bij paprika. Ook hier betrof het merendeel van de correcties
de aanduidingen. Voor de kwaliteit van de Nederlandse tomaten vielen de meeste
afkeuringen in de laatste maanden van het seizoen. Buitenlandse tomaten werden
iets vaker afgekeurd dan Nederlandse, waarbij ook hier de nadruk lag op aanduidingen en bederf. Vooral in de wintermaanden is de (uitwendige) kwaliteit van de Nederlandse tomaten voortreffelijk.
Sla
Ten opzichte van de tomaat en paprika is sla een relatief klein product in Nederland
qua areaal. Foutieve of ontbrekende aanduidingen zijn wel eens aanleiding om af te
keuren. De kwaliteit is niet altijd in orde, vooral door smet. Het betreft dan vooral
ijsbergsla. Nederlandse ijsbergsla is gevoeliger voor roodverkleuring en smet dan
bijvoorbeeld de Spaanse. Een lichte vorm van roodverkleuring op de nerf gaat bij de
Spaanse nauwelijks door, terwijl dit bij de Nederlandse sla aanleiding is tot snel bederf.
Appels
De afzet van de Nederlandse appels begon na de jaarwisseling te rustig. Hierdoor
bleven de appels te lang in de koelcellen staan voordat ze konden worden gesorteerd. Dit had tot gevolg dat de vruchten erg rijp en behoorlijk geel van kleur en
butsgevoelig waren. Dit beeld verbeterde in de maanden die volgden. De kwaliteit
van de appels, die werden aangeboden aan het begin van het seizoen 2012 – 2013,
was goed. De verwachting was dat de inspecties in het teken zouden staan van verruwing die ontstaan was door de strenge vorst in het voorjaar van 2012. Dit kwam
niet uit. De aangeboden partijen waren dusdanig goed gesorteerd dat afkeuringen
achterwege konden blijven.

20

Peren
De kwaliteit van de peren in het seizoen 2011/2012 was goed en het leek erop dat
het seizoen zonder al te veel problemen kon worden afgesloten, totdat plotseling bij
de Conference peren scald optrad. Scald wordt bij appels wel vaker aangetroffen,
maar voor de peren was dit een geheel nieuw fenomeen. Het keurbeleid werd in
samenspraak met de sector afgestemd, waardoor het kwaliteitsbeeld op peil bleef.
Het seizoen 2012/2013 stond ook bij de peren in het teken van de strenge vorst en
de schade die deze aan perenbomen en de vruchten had toegebracht. De Conference peren waren daardoor behoorlijk brons en op de vruchten kwam lichte tot ernstige verruwing voor. Dit vroeg de nodige aandacht tijdens de inspecties.
Zachtfruit
Het aanbod zachtfruit is de laatste jaren toegenomen. Dit is beslist niet ten koste
gegaan van de kwaliteit en die was dan ook van een hoog niveau. Het aanbod Nederlandse aardbeien was in de wintermaanden en het vroege voorjaar behoorlijk groot.
De kwaliteit was prima, hoewel zo heel af en toe gecorrigeerd moest worden vanwege een te lichte kleur en of een groot aandeel witte kleur op de vruchten. De kwaliteit van de aardbeien van de vollegrond was eveneens goed. Een korte periode kwamen kopscheurtjes voor of waren de vruchten behoorlijk zwak ten gevolge van het
warme weer. Buitenlandse aardbeien uit Egypte of Spanje voldeden vaak maar net
aan de kwaliteitseisen. De vruchten waren weliswaar steviger van structuur dan de
Nederlandse en leken daardoor beter houdbaar te zijn, maar desondanks kwamen
op de vruchten met enige regelmaat lichte tot matige drukplekken voor.
Citrus
De kwaliteit van het citrus was wisselend en hing sterk af van de herkomst van de
partijen. Enkele landen hebben moeite aan de normen voor de schilgebreken te voldoen, omdat in die gebieden meer windschade op de vruchten ontstaat. De uitwendige kwaliteit voldeed daarmee niet altijd aan de gedeclareerde klasse, waardoor
diverse partijen moesten worden gedeclasseerd naar klasse II. Ernstige gebreken zoals blauwe of groene penicillium schimmel of zogenaamde smelters (rotte vruchten)
werden eveneens aangetroffen en de partijen waarin dit euvel werd aangetroffen
werden afgekeurd.
Druiven
De druiven blijven aandacht vragen. Gescheurde besjes of rotte bessen kwamen regelmatig voor. Ook moesten af en toe partijen rode druiven worden afgekeurd, omdat de kleur voor de betreffende variëteit onvoldoende was.
Kiwi’s
De kiwi was een product dat bij import weinig of geen problemen gaf. De vruchten
waren voldoende ontwikkeld en voldeden met gemak aan de minimum brix-waarde
(suikergehalte).
Mango’s
Dit product neemt in omvang nog steeds toe en wordt uit de meest uiteenlopende
landen geïmporteerd. Afkeuringen vanwege Anthracnose (schimmelziekte), bruine
pit, rot of onrijpheid komen regelmatig voor. De laatste jaren wordt steeds vaker het
zogenaamde “ready to eat” principe toegepast, waarbij deze partijen vrij rijp worden
aangeboden. Dit gaf in de controle niet veel problemen. Vooral ook, omdat de importeurs zich ervan bewust zijn dat deze partijen snel verhandeld moeten worden.
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Uien
De kwaliteit van de uien was de eerste helft van 2012 niet optimaal. De natte omstandigheden in het najaar van 2011, toen de uien gerooid werden, uitten zich in
wortelschimmel en koprot. De sorteer- en pakstations deden hun best deze gebreken
uit te sorteren, maar dat lukt niet altijd even goed, waardoor alsnog verschillende
partijen moesten worden afgekeurd. De plantuien hadden in het begin van seizoen
2012/2013 een mooie blanke kleur, maar ook deze waren niet altijd vrij van koprot
waardoor enkele partijen werden afgekeurd.
Champignons
De Nederlandse champignon ondervond opnieuw hevige concurrentie op de buitenlandse- en binnenlandse afzetmarkten. De kwaliteit van het Nederlandse product is
niet meer superieur aan dat van de concurrenten, zoals Polen. Vooral de kleur liep in
het handelskanaal te snel terug.
Bij de diverse Nederlandse sorteer- en pakstations en exporteurs werden kwalitatief
goede Poolse champignons aangetroffen. Het betrof mooie witte, gesloten paddenstoelen met een goede houdbaarheid.

OPERATIONELE ZAKEN
Toename van agressie bij bedrijven
Tijdens de overleggen tussen de hoofden buitendienst van de keuringsdiensten is de
toename van agressie op bedrijven een terugkerend onderwerp. Het KCB is in 2012
twee keer geconfronteerd met verbaal en fysiek geweld tijdens het uitvoeren van
inspectietaken. In 2013 is daarom gestart met de training “Communicatieve en Sociale Vaardigheden”, toegespitst op de toezichthouder, waar elke inspecteur aan deelneemt.
Bedrijfskleding
De bedrijfskleding gaat doorgaans enkele jaren mee. Omdat het tijd was voor nieuwe
kleding heeft het KCB in 2012 nieuwe bedrijfskleding aangeschaft. De nieuwe kleding
is gekozen met het oog op kwaliteit en veiligheid; door reflectoren op de kleding is
de inspecteur beter zichtbaar tijdens zijn/haar werkzaamheden.
TNT-innight
In het geval het KCB een monster neemt, moet dit zo snel en goed mogelijk naar het
laboratorium worden gebracht voor analyse. Zendingen zijn geblokkeerd en het bedrijf kan geen actie ondernemen tot de uitslag bekend is. Het KCB heeft onderzocht
of het transport van het monster sneller kan en tegelijkertijd goede waarborgen voor
het behoud van het monster kunnen worden gegeven. Er is voor gekozen in 2013 te
gaan werken met TNT-Innight. TNT-Innight biedt meer efficiency door distributie in
de nacht en is gecertificeerd op het gebied van kwaliteit, milieu, personeelsbeleid en
veiligheid. De andere drie keuringsdiensten BKD, Naktuinbouw en de NAK hebben
reeds positieve ervaringen met deze dienst.
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Samenwerking en
afstemming
Voor het goed en efficiënt functioneren is het van groot belang, dat keuringsdiensten
en controle-instellingen samenwerken en zaken met elkaar afstemmen. Het KCB
werkt zowel op nationaal als op internationaal niveau nauw samen met collega-diensten. Hieronder wordt dit toegelicht.

INTERNATIONAAL
Afrika
In Marokko is de controledienst voor de kwaliteit van groenten en fruit EACCE bezocht, in het kader van de samenwerking met deze dienst. Uitleg is gegeven over het
KCB, de accreditatie, de scope en het kwaliteitssysteem van het KCB. De Marokkaanse controledienst heeft ook een bezoek aan Nederland gebracht en is toen uitgebreid
geïnformeerd over de door het KCB gebruikte ICT-systeem, hardware en software. Bij
de controledienst in Kenia is een workshop gehouden, over de kwaliteitsvoorschriften voor uien en sluitkool. In Montenegro is een workshop van de OECD bijgewoond.
Hier is uitleg gegeven over het controlesysteem van het KCB en er is een training gegeven over de kwaliteitsbeoordeling van tomaten.
Brazilië
Het KCB is betrokken geweest bij een bezoek van de fytosanitaire dienst van Brazilië
aan Nederland. Het doel van dit bezoek was markttoegang krijgen voor onder andere
Nederlands hardfruit.
China
Op verzoek van de NVWA is het KCB betrokken geweest bij een bezoek van een delegatie van de Chinsese fytosanitaire dienst. Nederland wil markttoegang in China voor
een aantal belangrijke producten zoals peren, uien en paprika. Daarnaast is er een
Chinese handelsmissie op bezoek geweest, waaraan uitleg is gegeven over de taken
en opdrachten van het KCB.
Frankrijk
Twee fytosanitaire specialisten en twee assistent-specialisten van het KCB hebben,
als onderdeel van een NVWA-delegatie, een bezoek gebracht aan de luchthaven van
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Parijs. Tijdens dit bezoek zijn diverse fytosanitaire inspecties bijgewoond. Het betrof
inspecties van waterplanten, zaden, groenten en fruit. Een gezamenlijk bezoek met
de NVWA heeft als voordeel dat ervaringen goed afgestemd worden. Nadat in juni
een bezoek is gebracht aan Frankrijk, is door de NVWA een tegenbezoek georganiseerd voor de Franse collega’s. Daar heeft het KCB een actieve bijdrage aan geleverd.
Het bezoek stond in het teken van fytosanitaire inspecties bij import op de luchthaven.
Groot-Brittanië
In Groot-Brittanië is de tweejaarlijkse Harmonisation Meeting bijgewoond. Daarbij ging
veel aandacht uit naar de algemene handelsnorm voor de kwaliteit van groenten en
fruit. Duidelijk werd, dat deze nog steeds vraagtekens oproept en een EU-interpretatie
document gewenst is. Het KCB ontwikkelt dit interpretatiedocument. Inmiddels is dit
afgestemd met de Engelse controledienst en voorgelegd aan de Franse, Duitse en
Belgische diensten.
Begin december 2012 heeft het KCB, tezamen met twee medewerkers van Naktuinbouw en onder leiding van de NVWA, een bezoek gebracht aan de Engelse fytosanitaire dienst. Inspecties zijn bijgewoond op de luchthaven Heathrow en in een open
sfeer is gesproken over de problemen en uitdagingen waar zij in Engeland voor staan.
Bijzonder interessant voor het KCB is het feit, dat zij een pilot starten met detectiekits, waarbij op locatie, binnen een half uur, een vrijwel 100% betrouwbare uitslag
kan worden gegeven over het organismen.
OECD
Door het KCB is deelgenomen aan de “Plenary Meeting” en de “Working Group” van
de OECD. Een doelstelling van de OECD, Organisation for Economic Co-operation and
Development, is de kwaliteitscontrole van groenten en fruit tussen verschillende landen te harmoniseren. In de “Working Group” zijn de interpretatiebrochures voor
meloenen, sjalotten, granaatappels en knoflook voorbereid.
Union Fleurs
Het KCB heeft twee maal vertegenwoordigers van Union Fleurs (EU koepelorganisatie
bloemenhandel) op bezoek gehad. Het eerste bezoek draaide om CLIENT Export, het
tweede bezoek was gericht op de exportinspecties voor Japan. Daarnaast is het KCB
geregeld betrokken bij bezoeken die EU-organisaties en derde landen aan de NVWA
brengen. Vaak is men geïnteresseerd in onze fytosanitaire activiteiten en wil men
enkele inspecties bijwonen. Dit jaar betrof het onder meer delegaties uit Nieuw-Zeeland, Zuid Korea en Indonesië.

NATIONAAL
NVWA en keuringsdiensten
Een groot deel van de medewerkers van de NVWA, waar het KCB regelmatig mee
samenwerkt, heeft een bezoek gebracht aan het KCB. Aanleiding was de afronding
van de reorganisatie van de NVWA. Het was een goede gelegenheid de nieuwe medewerkers te leren kennen. De NVWA heeft een toelichting gehad over het KCB en
aansluitend is een importinspectie bijgewoond.
Met de NVWA is gesproken over het project ”certificeren zonder inspectie”. In dit
project wordt gekeken voor welke producten en bestemmingen nog fytosanitaire
certificaten worden afgegeven zonder inspectie.
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Regelmatig is met de NVWA gesproken over de voortgang van CLIENT Export Fytosanitair Algemeen. In deze applicatie valt de productgroep “diversen” en daarin is een
aantal bedrijven zeer geïnteresseerd door het op afstand afgeven van certificaten. Dit
wordt veroorzaakt doordat in deze productgroep veel certificaten kunnen worden
afgegeven zonder inspectie.
Met de NVWA zijn afspraken gemaakt over de instructie voor Europhyt omdat die
moest worden aangepast. Geregeld is met de NVWA gesproken over de landeneisen
sierteelt voor Canada en de USA. Deze landeneisen kunnen op meerdere manieren
”gelezen” worden. Geprobeerd wordt om hierin duidelijkheid te verschaffen.
Met de NVWA is overlegd over de samenwerking in verband met hun taak de strafrechtelijke afhandeling van eventuele overtredingen te coördineren, als deze door de
keuringsdiensten worden geconstateerd. Dit overleg was bedoeld om afspraken te
maken over:
- de structuur in het aanleveren van zaken die strafrechtelijk afgehandeld dienen
te worden,
- het geven van assistentie bij het niet verlenen van medewerking tijdens de uitvoering van inspecties en
- het verlenen van assistentie bij overtredingen bij fytosanitaire inspecties.
In 2012 kwamen de vier keuringsdiensten NAK, Naktuinbouw, BKD en KCB twee keer
samen om diverse onderwerpen te bespreken, ter bevordering van de samenwerking. In de overleggen heerst een open communicatieve sfeer en wordt constructief
vergaderd. Inzake de capaciteit is gebruik gemaakt van twee inspecteurs van de BKD
tijdens piekbelasting in de drukke maanden. Daarnaast heeft incidenteel een uitwisseling plaatsgevonden van één inspecteur van Naktuinbouw. Met de NAK vindt samenwerking plaats die gebaseerd is op een detacheringscontract van acht inspecteurs voor monstername vanwege AM (Aardappelmoeheid). AM wordt veroorzaakt
door een cystenstengelaaltje dat zich in de grond bevindt. Als grond besmet is kan
deze schade aanbrengen aan het geplante gewas. In mei heeft de BKD gebruik gemaakt van een KCB inspecteur die is ingezet voor selecteren van bolgewassen. Tot
slot is door alle keuringsdiensten assistentie aan de NVWA verleend bij het bestrijden
van de “Pepper Weevil”. Deze actie werd gecoördineerd door de NVWA en het KCB.
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ICT en Statistiek
Inleiding
In de loop der jaren is ICT een steeds grotere rol gaan spelen bij de uitvoering van de
werkzaamheden. Voor het plannen en uitvoeren van inspecties en het verwerken
van de inspectieresultaten maakt het KCB gebruik van ICT-systemen van de overheid.
Daarnaast maakt het KCB gebruik van eigen systemen om bijvoorbeeld het structureel toezicht, de facturatie en de productie van exportstatistieken te ondersteunen.
Betrouwbaarheid, beschikbaarheid en snelheid is van groot belang bij het gebruiken
van deze systemen. Het KCB investeert continu in de ICT voorzieningen. Ook in 2012
heeft het KCB geïnvesteerd in communicatie, backup-voorzieningen en infrastructuur
om de continuïteit van de systemen te waarborgen en de snelheid te verhogen. Daar
waar de investering niet meer verantwoord was, is besloten delen van de ICT-systemen uit te besteden om de kosten zo laag mogelijk te houden.
CLIENT Export
CLIENT Export is onlosmakelijk verbonden met ICT. De afdeling ICT is tijdens de bouw
van de applicatie voor consumptief en eindmateriaal sterk betrokken geweest in het
overleg met de NVWA en het bedrijfsleven. Ook is veel aandacht uitgegaan naar het
testen van de applicatie. Hierdoor kwamen problemen tijdig aan het licht en konden
verbeteringen worden doorgevoerd. Het KCB fungeert als helpdesk voor de bedrijven.
Hardware
In 2012 is gestart met een selectietraject ten behoeve
van nieuwe hardware die gebruikt wordt tijdens de inspectie door de inspecteurs. Dit ter vervanging van de
huidige PDA (Personal Digital Assistent). De keus is gevallen op een tablet op basis van Android. Samen met
de NVWA wordt een nieuwe inspectie-applicatie ontwikkeld. Eind 2012 was een eerste versie beschikbaar. Deze
wordt in januari 2013 als pilot ingezet. Het doel van de
tablet is om het invoeren van inspectiegegevens door de inspecteur te vergemakkelijken en te versnellen. Ook is een tablet minder kwetsbaar en onderhoudsgevoelig
ten opzichte van de PDA.
Statistiek
De export van geregistreerde Nederlandse groenten en fruit in 2012 bedroeg in
2.949.495 ton. Dit is een stijging van ruim 1% ten opzichte van 2011. Dit is met name
toe te schrijven aan de export van uien. Deze steeg van 871.909 ton in 2011 naar
936.481 ton in 2012. De meeste groenten en fruit hadden als bestemming Duitsland.
Dit land neemt ongeveer 27,5% van de export voor zijn rekening. Als bestemming
buiten de EU is Rusland nog steeds populair. Ongeveer 4,3% van de totale export
ging naar deze bestemming. In 2012 waren in totaal 342 groenten- en fruitexporteurs actief binnen en buiten Europa.
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Export Nederlandse Groenten en Fruit ( x 1000 kg)

Het KCB en het Productschap Tuinbouw hebben de statistiekgegevens van 2012 in
een aparte uitgave verwerkt. Deze uitgave wordt op verzoek door het Productschap
Tuinbouw toegestuurd.
Zie de bijlage op de laatste pagina.
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Communicatie
Website
De website blijft volop in ontwikkeling. Steeds meer nieuwsfeiten vinden hun weg
naar de homepage. Ook de column blijkt een goed gelezen onderdeel te zijn. Aan de
hand van de statistieken worden verbeteringen aan de website uitgevoerd. De gewijzigde cookie-wetgeving strooide roet in het eten; elke Nederlandse website moest
het gebruik van cookies in 2012 verantwoorden. Het KCB koos ervoor om een periode de cookies uit te zetten. Aangezien de werkwijze van het analysesysteem van
google een probleem was in het kader van deze wetgeving is overgestapt naar
analysesysteem Piwik. Deze maakt geen gebruik van permanente cookies, de soort
waar de overheid bezwaar tegen maakt.
Media
National Geographic Channel besteedde op zondag 7 oktober 2012 aandacht aan de
bloemensector. Het KCB leverde een bijdrage aan deze uitzending door de filmcrew
toe te laten bij de werkzaamheden van KCB- inspecteur Kees van der Vijver en hem
te volgen bij zijn inspectietaken.
Vijf zondagen lang zond National Geographic Channel de serie “Made in NL” uit.
Uiteraard mocht een aflevering over bloemen daarin niet ontbreken. Hoe komt een
gewild Nederlands product, zoals een zending rozen, terecht in een arrangement op
een groots huwelijksfeest in New York? De aflevering “Bloemen” liet alle facetten van
het bloemenvak zien, van stekken en veredelen tot de exportinspectie, export naar
Amerika en het werk van een arrangeur.
Column
De columns op de KCB website worden geschreven door de specialisten op het gebied van kwaliteit. Inmiddels komen daar sinds 2012 bijdragen bij van de specialisten
op fytosanitair gebied. De columns zijn ook te lezen op de website van het vakmagazine Groenten & Fruit. Tussen de 500 en 1000 lezers worden daarmee per column bereikt.
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Tuchtgerecht KCB
Waarschuwingen
In het eerste geval van een (lichte) overtreding van de kwaliteitsvoorschriften voor
groenten en fruit wordt meestal volstaan met een schriftelijke waarschuwing naar de
betreffende marktdeelnemer. In 2012 zijn acht waarschuwingsbrieven verzonden
(2011: vier).
Aanhangig gemaakte en behandelde tuchtrechtzaken
Overtredingen van de kwaliteitsvoorschriften voor groenten en fruit kunnen door het
KCB worden voorgelegd aan het onafhankelijke Tuchtgerecht. In het geval het Tuchtgerecht de voorgelegde overtreding bewezen acht, kan de marktdeelnemer een
maatregel opgelegd krijgen, zoals een geldboete. In het overzicht zijn de aanhangig
gemaakte en afgehandelde tuchtrechtzaken weergegeven.
2012

2011

2010

2009

2008

Aantal nieuwe
aanhangig gemaakte zaken

26

30

17

21

5

Aantal behandelde zaken

32

24

17

19

4

8
23

3
16

1
13

13

1

9

8

4

6

3

2

9

3

3

1

waarvan aanhangig gemaakt
in het jaar ervoor
afgehandeld via zitting
afgehandeld via
beschikking van de
voorzitter
Aantal nog af te
handelen zaken

Uit het overzicht blijkt, dat het KCB 26 zaken in 2012 aanhangig heeft gemaakt bij het
Tuchtgerecht (2011: 30). Evenals in 2011 het geval was, zijn in 2012 geen zaken door
de NVWA (voorheen AID) overgenomen. Overname door de NVWA betekent, dat de
marktdeelnemer strafrechtelijk wordt vervolgd. Dit gebeurt in die gevallen, waarin er
sprake is van meerdere overtredingen binnen een korte periode of bij zeer ernstige
overtredingen van de kwaliteitsvoorschriften voor groenten en fruit.
Niet ontvankelijk / vrijspraak
In 2012 heeft het Tuchtgerecht alle voorgelegde zaken behandeld. In één zaak heeft
het Tuchtgerecht in 2012 geoordeeld, dat de ten laste gelegde overtreding niet was
bewezen en volgde vrijspraak voor het betrokken bedrijf. In alle overige in 2012 behandelde zaken zijn de door het KCB ten laste gelegde overtredingen bewezen verklaard. Het tuchtgerecht heeft de betrokken bedrijven een geldboete danwel een
berisping opgelegd.
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Geldboetes
In 2012 heeft het Tuchtgerecht in 29 zaken een onvoorwaardelijke geldboete opgelegd.
De opgelegde onvoorwaardelijke geldboetes varieerden tussen de € 225 en € 4.000. In
geen enkele zaak werd de maximale boete van € 4.500 (onvoorwaardelijk) opgelegd.
Als richtlijn voor de hoogte van de opgelegde geldboete hanteert het Tuchtgerecht
doorgaans het (potentieel) behaalde economische voordeel. Daarnaast spelen de
grootte van de partij groenten en fruit en de ervaringen met de betreffende marktdeelnemer een rol.
Berisping
In twee zaken werden de ten laste gelegde overtredingen bewezen verklaard, doch
volstond het Tuchtgerecht met het opleggen van een berisping.
Voorwaardelijke geldboetes
In 14 zaken heeft het Tuchtgerecht naast een onvoorwaardelijke geldboete een voorwaardelijke geldboete opgelegd (2011: tien zaken). Dit ter voorkoming van herhaling.
Indien binnen de proefperiode van meestal een jaar weer een overtreding wordt
geconstateerd, kan door het Tuchtgerecht worden besloten de voorwaardelijke boete om te zetten in een onvoorwaardelijke geldboete. Evenals in 2011 deed deze situatie zich ook in 2012 voor. In één zaak werd bevolen dat, naast het opleggen van een
onvoorwaardelijke geldboete van € 1.250 en voorwaardelijke geldboete van € 1.250,
de eerder in 2011 in één zaak opgelegde voorwaardelijke geldboete van € 250, alsnog moest worden betaald.
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Tegen de uitspraak van het Tuchtgerecht is in 2011 in één zaak door een bedrijf beroep ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB). Het betrokken
bedrijf was door het Tuchtgerecht veroordeeld tot het betalen van een voorwaardelijke geldboete van € 1.500. Het CBB heeft in 2012 nog geen uitspraak gedaan in het
ingestelde beroep.
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Jaar	Uien

Trostomaten

Komkommers

Tomaten	Paprika	Appelen	Wortelen	Peren

Champignons

2012
27.263
267.816
193.596
46.493
104.712
34.373
20.309
16.935
20.651
2011
39.762
255.451
179.048
53.415
115.305
36.281
24.651
17.807
19.345
2010
57.333
274.676
214.256
62.227
121.431
37.314
29.325
18.108
19.333
Engeland
2012 113.691
44.043
47.311
64.779
55.741
7.420
1.191
30.557
24.487
2011 108.359
49.974
50.658
66.384
57.256
7.154
432
34.998
28.418
2010 103.537
48.819
57.409
74.167
60.404
9.749
1.085
49.969
24.691
Belgie/Luxemburg 2012
46.650
8.571
5.573
4.836
5.223
449
3.076
1.554
2.600
2011
43.103
6.945
2.107
1.904
2.380
700
4.025
2.572
2.177
2010
41.654
4.804
5.627
2.370
2.186
294
5.489
3.483
2.378
G.O.S.
2012
22.868
11.647
810
8.352
4.084
7.853
8.225
53.191
3
2011
86.057
8.746
289
6.592
5.164
11.412
7.172
50.006
57
2010 136.415
8.818
326
4.114
8.782
13.812
10.642
42.278
14
Frankrijk
2012
21.252
15.573
13.127
10.643
6.766
9.997
916
11.550
14.763
2011
19.334
20.517
13.145
10.988
9.074
6.138
1.576
12.964
14.588
2010
29.063
24.602
14.963
12.667
8.571
10.708
2.233
14.739
15.705
Zweden
2012
16.428
27.786
8.479
15.350
18.081
4.555
813
12.875
154
2011
12.888
29.976
7.773
16.059
17.184
4.697
619
17.556
95
2010
12.445
28.236
6.523
16.305
14.468
8.467
1.370
19.434
127
Polen
2012
15.887
14.812
3.498
4.199
10.990
2.016
2.562
7.010
607
2011
30.997
19.239
7.138
7.329
12.792
3.775
3.322
6.594
247
2010
41.550
22.164
3.823
5.291
10.756
2.553
3.242
4.298
620
Tsjechië
2012
5.827
16.479
7.728
2.371
8.603
2.905
5.955
977
4
2011
10.581
23.515
4.578
4.434
10.812
1.248
4.148
1.842
4
2010
12.019
15.776
6.055
4.141
9.809
2.356
4.969
768
3
Italië
2012
4.782
45.940
394
3.208
4.898
47
603
1.569
20
2011
6.382
39.388
233
2.943
9.027
88
760
2.249
0
2010
11.947
35.183
353
2.689
6.740
26
1.175
2.096
0
Overige landen
2012 661.833
69.557
21.147
38.928
75.012
17.408
16.989
53.174
4.878
2011 514.445
73.093
19.569
40.589
78.661
17.175
11.216
56.599
4.581
2010 484.006
70.530
19.129
40.552
77.466
18.984
14.939
61.495
4.784
Totaal alle landen 2012 936.481
522.224
301.663
199.159
294.110
87.023
60.639
189.392
68.167
2011 871.908
526.844
284.538
210.637
317.655
88.668
57.921
203.187
69.512
2010 929.969
533.608
328.464
224.523
320.613
104.263
74.469
216.668
67.655
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