JAARVERSLAG 2014

Voorwoord
Positief is, dat de exportwaarde van snijbloemen en potplanten voor de top-15 van
exportbestemmingen in 2014 steeg met 2,4%. Ook voor Nederlandse groenten en
fruit was in 2014 het exportvolume nog nooit zo hoog. Toch zorgde de economische
crisis er ook in 2014 voor, dat meerdere bedrijven in de tuinbouwsector in grote problemen kwamen. Daar kwam bij dat in de zomer van 2014 de Russische Federatie een
boycot instelde voor een aantal belangrijke tuinbouwproducten zoals groenten en
fruit uit Europese landen. Met name voor de bedrijven met veel handel van groenten
en fruit op de Russische Federatie had de boycot grote consequenties. Voor bepaalde
producten was de prijsvorming op dat moment al slecht en toen kwam de boycot daar
nog bovenop. Het zorgde er voor, dat de EU-interventieregeling weer van stal werd
gehaald. Bij de uitvoering van die regeling is het KCB ingeschakeld. Het voor interventie aangeboden product moet namelijk aan de kwaliteitsvoorschriften voldoen, wat
het KCB moet controleren.
Gelukkig worden er nieuwe afzetgebieden gevonden. In nauwe samenwerking tussen
het ministerie van EZ, de NVWA en het betrokken bedrijfsleven wordt gekeken naar
potentiële exportbestemmingen. Ook wordt onderzocht of grenzen, die in het verleden voor bepaalde producten zijn gesloten, weer kunnen worden geopend. Een uitdaging is vaak of Nederland tegemoet kan komen aan de fytosanitaire waarborgen die
landen verlangen. In 2014 zijn enkele successen geboekt. Zo werd de export van chrysanten naar de VS weer mogelijk. Iets wat geruime tijd niet kon, vanwege de problematiek van ‘Japanse roest’. Ook konden weer uien naar Panama en Indonesië worden
geëxporteerd. Een ander voorbeeld is de afzet van peren naar China. Na intensieve
onderhandelingen tussen Nederland en China en meerdere bezoeken van Chinese delegaties aan Nederland, zijn de grenzen geopend. Het KCB is nauw betrokken geweest
bij deze bezoeken. Door te laten zien hoe inspecties in de praktijk worden gedaan,
ontstaat er vertrouwen. Dat is de basis voor succes. Het is goed om te zien, dat ook de
Chinese overheid ervan overtuigd is, dat Nederland tegemoet kan komen aan de eisen
en men volledig vertrouwen heeft in het Nederlandse inspectiestelsel.
Het jaar 2014 heeft geen duidelijkheid opgeleverd rond de eventuele plannen van het
ministerie van Economische Zaken om de plantaardige keuringsdiensten te herpositioneren. In lijn met wat het KCB-bestuur en de tuinbouwsector eerder hebben uitgesproken, is overigens wel duidelijk geworden, dat de politiek geen aanleiding ziet de
huidige uitvoeringsstructuur te wijzigen. In september nam de Tweede Kamer een
motie aan, waarin staat dat de huidige uitvoeringsstructuur van de plantaardige zbo’s
in stand moet blijven.
ir. M. de Graaf
algemeen directeur
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HOOFDSTUK 1

Organisatie en relatie
1.1 Bestuurlijke zaken
Overlijden Tiny Aerts
Op 19 juni 2014 overleed plotseling het bestuurslid J.M.A. (Tiny) Aerts. Hij is geruime tijd
bestuurslid van het KCB geweest. De heer Aerts bezat grote kennis en ervaring op het
gebied van de kwaliteit van groenten en fruit. Hij was echt een ‘man van de sector’, die
pal achter de taak van het KCB stond en zich sterk maakte voor de belangen van het KCB.
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 logistiek van de handel.
Tarieven KCB 2015
In de vergadering van september 2014 besloot het bestuur de tarieven voor 2015 op hetzelfde niveau te houden als de tarieven voor 2014. Het KCB is door efficiënt gebruik van de
middelen erin geslaagd voor het zesde achtereenvolgende jaar dezelfde tarieven te hanteren. Dit levert het bedrijfsleven over de laatste jaren een besparing op van zo’n 13%.
Verhuizing hoofdkantoor KCB
Het bestuur heeft eind 2014 besloten, dat het hoofdkantoor van het KCB in de loop
van 2015 verhuist van Den Haag naar het voormalige gebouw van het Productschap
Tuinbouw in Zoetermeer. Door de verhuizing verbetert de bereikbaarheid van het KCB.
Discussie ‘Herpositionering zbo’s’
Het traject, waarin uitvoering werd gegeven aan het kabinetsvoornemen om de zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) tegen het licht te houden en mogelijk te herpositioneren,
is samengevoegd met het plan van de NVWA verbeteringen door te voeren bij de controles en keuringen van het vlees. Over de mogelijke gevolgen hiervan voor het KCB is
regelmatig in het bestuur gesproken. Het bestuur heeft geconcludeerd, dat er feitelijk
geen aanleiding is om veranderingen aan te brengen in de organisatiestructuur voor de
inspecties. In het licht van de discussie over een mogelijke herpositionering van de zbo’s
nam de Tweede Kamer in september 2014 een motie aan. Daarin wordt de regering
verzocht in samenwerking met de betreffende plantaardige keuringsdiensten de borging
van de publieke belangen in de governance structuur te verbeteren en de huidige uitvoeringstructuur in stand te laten. De Staatssecretaris van het ministerie van EZ heeft de
Tweede Kamer laten weten in het voorjaar van 2015 te zullen reageren op de motie.
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 2014 vergaderde de commissie één
keer, waarbij vooral werd gesproken over de tarieven en het servicelevel van het KCB.
Commissie Toezicht Kwaliteitsvoorschriften Groenten en Fruit
De Commissie Toezicht Kwaliteitsvoorschriften Groenten en Fruit heeft als taak het
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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 2014 vijf
adviezen uitgebracht over de afhandeling van geconstateerde ernstige overtredingen
van het RIK-reglement en over de voorgenomen aanpassing van de KCB Kwaliteitscode
behorende bij het RIK-reglement. De commissie adviseerde in 2014 tevens tien keer
over ontvangen bezwaren tegen indelingsbesluiten over het structureel toezicht.

1.2 Medewerkers en organisatie
1 januari 2014

Organisatiestructuur
De organisatiestructuur is niet veranderd ten opzichte van 2013. Hieronder is het organogram weergegeven per 31 december 2014.
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Capaciteit
Op 31 december 2014 had het KCB 120 personen in dienst, wat overeenkomt met
111,3 fte. Eén medewerker is helaas overleden, drie medewerkers gingen met pensioen en één medewerker ging uit dienst vanwege een emigratie. Eind 2014 waren in
totaal 30 medewerkers (25,6 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, worden ingehuurd. 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 bedrijven in de tuinbouw. Door de toename
van inspectiewerkzaamheden zijn in 2014 vijf nieuwe inspecteurs ingehuurd.
Jaar
2014
2013
2012

Medewerkers in dienst KCB
(in fte)
111
115
114

Ingehuurde medewerkers
(in fte)
26
22
17

2011
2010

117
118

8
6
5

Opleiding en training
In 2014 namen 18 medewerkers deel aan de BHV-herhalingstraining. Eén medewerker
doet de HBO opleiding Bedrijfskunde, die startte in 2010. Anderen volgden trainingen
en cursussen zoals presentatievaardigheden, zakelijk Nederlands en Microsoft Word.

Nieuwe inspecteurs worden na een introductiedag gekoppeld aan het rayon waar ze
gaan werken. Na een opleiding van circa drie maanden gaan de inspecteurs de praktijk
in en voeren zij onder begeleiding inspecties uit. Op het moment dat een inspecteur
voldoende kennis en ervaring heeft opgedaan, wordt een startkwalificatie uitgevoerd
waarna de inspecteur zelfstandig werkzaamheden kan uitvoeren.
Voordat inspecteurs aan de slag mogen als inspecteur moeten zij ook een diagnostiekopleiding hebben gevolgd bij de NVWA. Hierdoor krijgen zij een goede kennis van de
organismen. Daarnaast volgen inspecteurs een intern traject van technisch inhoudelijke training en scholing. Hierdoor beschikken de inspecteurs over gedegen kennis van
wetgeving, kwaliteit en fytosanitaire (ziekte)beelden. Ook worden zij getraind in de
vaardigheden die nodig zijn om op professionele wijze met de verschillende doelgroepen om te gaan. Alle inspecteurs van het KCB volgden de training ‘communicatie en
sociale vaardigheden van de toezichthouder’.
Elektronische Leer Omgeving
In 2014 zijn de mogelijkheden verkend voor het opzetten van een Elektronische Leer
Omgeving (ELO). Daarbij is contact geweest met Naktuinbouw, die al ervaring heeft op
dit gebied. Naktuinbouw verzorgde een presentatie voor alle keuringsdiensten. Hierbij
is onder meer gekeken of de keuringsdiensten elkaar kunnen ondersteunen bij het
opzetten van een ELO.
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Ziekteverzuim
In 2014 daalde het ziekteverzuim naar 3,8%. Regelmatig wordt naar kansen gekeken
om het ziekteverzuim verder terug te brengen.
Jaar
2014
2013
2012
2011
2010

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

1.3 Operationeel
ICT
Sinds september 2014 maakt het KCB gebruik van vast-mobiel integratie van KPN. Dit
zorgt voor besparingen op de gesprekskosten en de databundels en (het beheer van)
de telefooncentrale. In 2014 is onderzocht op welke wijze het KCB de continuïteit van
de ICT-omgeving nog beter kan waarborgen. Dit met in het achterhoofd dat het KCB
een deel van de ICT-systemen uit de inspectieketen in eigen beheer krijgt. Eén van de
uitkomsten is het outsourcen, oftewel verplaatsen, van de hardware naar één of
meerdere datacenters. Door deze datacenters te koppelen, kan een zogeheten ‘failover situatie’ worden gecreëerd waarbij het secundaire datacenter de functionaliteiten overneemt zodra het primaire datacenter een storing heeft. Tevens zijn nieuwe
contracten afgesloten met KPN voor de dataverbindingen tussen de kantoren van het
KCB en de datacenters. De implementatie vindt medio 2015 plaats.
TNT-Innight
Het KCB maakt gebruik van de dienst TNT-Innight. De dienstverlening richt zich op het
tijdig aanleveren van monsters die tijdens een inspectie zijn genomen. De ervaring
met TNT-Innight is positief. TNT-Innight biedt meer efficiency door distributie in de
nacht. TNT-Innight is gecertificeerd op het gebied van kwaliteit, milieu, personeelsbeleid en veiligheid.

1.4 CLIENT Export
In de loop van 2014 zijn alle bedrijven in de sierteeltsector aangesloten op CLIENT
Export. Daarnaast is gestart met het stroomlijnen van de communicatie zowel intern
als extern. Besloten is de helpdesk CLIENT Export structureel in te richten en uit te
breiden met één medewerker. Hierdoor is de beschikbaarheid van de helpdesk vergroot. Ook is de website van het KCB aangevuld met onderwerpen die betrekking hebben op CLIENT Export. Alle veel gestelde vragen aan de helpdesk komen hier terug om
zo bedrijven optimaal te kunnen ondersteunen.

1.5 Kwaliteitszorg
Het KCB is voor de uitvoering van de inspecties geaccrediteerd volgens de ISO 17020norm (registratiecode I070). Dit is een ISO-norm voor inspectie-instellingen die hoge
eisen stelt aan onafhankelijkheid en deskundigheid. De Raad voor Accreditatie (RvA)
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beoordeelt regelmatig of het KCB volgens de ISO 17020-norm werkt. In 2012 is de
herziene ISO 17020-norm gepubliceerd. Het KCB heeft het kwaliteitsmanagementsysteem eind 2013 en begin 2014 op de herziene norm aangepast. In de herziene norm
zijn vooral de ‘managementsysteemeisen’ aangescherpt; er zijn bijvoorbeeld eisen
opgenomen voor de input en de output van de ‘management review’ en er zijn verdergaande eisen gesteld aan de procedure ‘corrigerende maatregelen’. De procedure
‘preventieve maatregelen’ is, naar aanleiding van een nieuw norm-element in de
17020:2012, geïmplementeerd in het kwaliteitsmanagementsysteem van het KCB.
De RvA voerde in 2014 een jaarlijks controlebezoek uit, dat was gericht op de fytosanitaire
importinspecties en exportinspecties kwaliteit. Tijdens deze controle is door de RvA gecontroleerd of het KCB voldeed aan de herziene ISO 17020: 2012 norm. Ten behoeve van
deze controle zijn audits uitgevoerd op het hoofdkantoor en zijn de werkzaamheden in de
buitendienst gevolgd. Twee van 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. Het auditteam van de RvA was tevreden over het kwaliteitsmanagementsysteem
van het KCB; het is operationeel en er is aantoonbaar aandacht voor continue verbetering.
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.
Het ministerie van EZ heeft de uitvoering van het operationeel toezicht op de fytosanitaire werkzaamheden opgedragen aan de NVWA. Daarvoor heeft de NVWA eind
2013 een groot aantal inspecties bijgewoond, verdeeld over de vier rayons van het
KCB. De uitvoering van de inspecties werd hierbij getoetst aan de Meerjarige Overeenkomst (MJO) Plantkeur en de bijbehorende protocollen tussen het ministerie van EZ
en het KCB, de geldende wet- en regelgeving en de kwaliteitsdocumentatie van het
KCB. De tijdens de audits in 2013 geconstateerde feiten en aandachtspunten zijn, begin 2014, binnen de gestelde termijnen afgehandeld.

1.6 Nationale samenwerking
Keuringsdiensten
In 2014 is regelmatig contact geweest tussen de vier keuringsdiensten NAK, Naktuinbouw, BKD en KCB om diverse onderwerpen te bespreken die de samenwerking kunnen
bevorderen. Met betrekking tot de capaciteitsbehoefte zijn in de eerste drie maanden
tussen de BKD en het KCB inspecteurs uitgewisseld. Daarnaast assisteerden drie inspecteurs van de NAK het KCB bij de interventiecontroles toen er moest worden opgeschaald.
Van januari tot en met mei vond samenwerking plaats op het gebied van opleiding. De
NAK en het KCB volgden de training ‘communicatie en sociale vaardigheden’. De NVWA
(inspectieacademie) verzorgde de training.
Het ministerie van EZ, de NVWA, de sectororganisaties en de vier keuringsdiensten
NAK, Naktuinbouw, KCB en de BKD werkten in 2014 samen aan een film waarin wordt
uitgelegd hoe Nederland het fytosanitair garantiestelsel heeft georganiseerd.
Landelijke Hardfruitdag 2014
In oktober is de jaarlijkse landelijke Hardfruitdag gehouden. Tijdens deze dag geeft het
KCB uitleg welke kwaliteitsgebreken nog inpasbaar zijn in de klasse I en de klasse II of
die juist niet meer indeelbaar zijn in de specifieke handelsnorm. De dag werd druk
bezocht door vertegenwoordigers van diverse bedrijven, zoals kwaliteitscontroleurs,
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voorlichters en fieldmannen, maar ook door KCB-inspecteurs. Diverse gebreken aan
appels en peren werden besproken aan de hand van praktijkvoorbeelden. Het aantal
deelnemers ten opzichte van het voorgaande jaar was toegenomen. Dit geeft aan dat
het in een behoefte voorziet.
VGB
In 2014 hebben de NVWA en het KCB samengewerkt met de VGB om de export van
chrysanten naar de USA weer mogelijk maken. Daarnaast werken de VGB en het
KCB samen in het project ‘on-site detectie’ van Wageningen UR. Ook de NVWA is daarbij betrokken.
Het uiteindelijke doel van dit project is om het in de
toekomst mogelijk te maken dat de analyse van een
monster ter plekke door de inspecteurs kan plaatsvinden. Dit zou tijd en kosten schelen.
GroentenFruit Huis
De werkgroep ‘Fytosanitairbeleid’ van het GroentenFruit Huis organiseerde dit najaar opnieuw een fytocontactmiddag waar een aantal sprekers van de
NVWA, EZ en KCB enkele fytosanitaire issues behandelden. Het KCB neemt, vanwege zijn deskundigheid,
deel aan deze werkgroep. Veel aandacht kreeg onder
meer de Blackspotproblematiek (zie ook hoofdstuk 2
en 3) en de discussie of AFM een Q-status krijgt op
alle producten in plaats van uitsluitend paprika.
AFM
Veel overleg met de NVWA en de sector vond plaats rondom exportmonitoring Afrikaanse fruitmot; het programma voor de export van paprika naar de VS. Door de Quarantaine-status van AFM en de besmetting op een teeltbedrijf in het najaar van 2013
is het protocol aangescherpt.
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Medfly
Rondom de Medfly exportmonitoring Japan is in samenspraak met Frugi Venta een
overleg georganiseerd met de betrokken exportbedrijven. Hier is gesproken over de
afkeuringen op trips en is besloten om dit jaar te inventariseren, welke tripssoorten bij
afkeuring worden aangetroffen.
Cites
Er is overlegd over Cites. De lijst met producten waarvoor het fytosanitair certificaat
als uitvoervergunning kan dienen, wordt aangepast. Hierdoor wordt het voor de handel gemakkelijker om sommige, veel geteelde, Citesproducten te exporteren.

NVWA
Land van Oorsprong
Er is in samenwerking met de NVWA een project gestart met als speerpunt de aanduidingen op het gebied van het land van oorsprong.
Handhaving
Met de NVWA is overlegd over ‘handhaving’. Het streven is om een handleiding te
krijgen over welke handhavingsinstrumenten door de NVWA kunnen worden gebruikt.
De NVWA gaf aan meer aandacht te willen besteden aan de bedrijven die willens en
wetens de regels omzeilen.
Europees communicatiedocument
Met de NVWA is diverse malen overlegd over een (vermoedelijk) vervalst Europees
communicatiedocument wat het KCB heeft onderschept. De NVWA heeft dit onderzoek op zich genomen en houdt het KCB op de
hoogte over de voortgang.
Ministerie van EZ
Het KCB ontving vanuit het ministerie van EZ een
delegatie waaraan uitleg is gegeven over de werkzaamheden. Ook op verzoek van het ministerie
van EZ is een middag georganiseerd voor 12 assistenten van landbouwraden waarbij uitleg is gegeven over de KCB-werkzaamheden waarbij inspecties zijn bijgewoond.

1.7 Internationale contacten
OECD-UNECE
Het KCB heeft in overleg met het ministerie van EZ vergaderingen van de OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) en de UNECE bijgewoond. Tijdens de OECD-vergadering in mei in Polen heeft het KCB een presentatie gehouden
over de tolerantiegrenzen bij het beoordelen van de kwaliteit van groenten en fruit.
Tevens is het KCB als expert betrokken geweest bij de Peer Review (audit), die de OECD
in september in Finland uitvoerde. Tijdens de UNECE-werkgroep in Geneve is gesproken over een mogelijke aanpassing van de UNECE-normen voor de kwaliteit van groenten en fruit. Het KCB leverde daarbij technische inbreng.
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Duitsland
Begin maart is, in het kader van
kennismaking en instructie, samen met de NVWA een bezoek
gebracht aan Duitsland bij de inspectiedienst van de deelstaat
Hessen op de luchthaven van
Frankfurt. Een interessant en
nuttig bezoek waarbij tijdens de
rondgang door de inspectieloods
de eerste Pepperweevil-vondst
in Duitsland werd gedaan. In de
weken na dit bezoek was al een
toename in het aantal meldingen
van Pepperweevil-vondsten zichtbaar. Het bezoek had dus de juiste uitwerking; meer
aandacht vanuit Duitsland voor Pepperweevil. Er was veel interesse in het Nederlandse systeem van importinspecties.
Egypte
Een delegatie uit Egypte is op bezoek geweest. Zij waren erg geïnteresseerd op welke
wijze zendingen uit Egypte worden afgehandeld.
Ghana
Een inspecteur uit Ghana heeft een bezoek gebracht aan het KCB, waarbij de belangstelling uitging naar de uitvoering van inspecties op Schiphol. De inspecteur woonde
enkele inspecties op Schiphol bij en hij was onder de indruk van de efficiënte werkwijze. Ook zijn met hem de notificaties van Ghana uit 2013 bekeken.
Frankrijk
Door het KCB is deelgenomen aan een fytosanitair overleg in Parijs. Dit overleg was
een vervolg op de bezoeken die aan de omringende landen zijn gebracht. Bij het overleg waren acht landen aanwezig, te weten: Luxemburg, Duitsland, Zwitserland, Zweden, België, United Kingdom, Frankrijk en Nederland. Frankrijk organiseerde het overleg. De eerste dag zijn veel praktische zaken besproken, de tweede dag woonden de
landen inspecties bij op de luchthaven. De conclusie was, dat het zeer nuttig is de
werkwijzen van de verschillende landen op elkaar af te stemmen.
Groot Brittannië
De ‘Harmonisation Meeting’ van de Britse RPA in Edinburgh is bijgewoond. Diverse
thema’s kwamen aan de orde die verband hielden met producten van de specifieke
handelsnorm en de algemene handelsnorm. De sessies waren praktisch gericht.
Japan
Het KCB nam deel aan een studiereis met de NVWA en de keuringsdienst BKD naar
Japan. Hierbij is een aantal belangrijke zaken rondom onze exportinspecties aan de
orde geweest. Belangrijk was het om een indruk te krijgen van de resultaten van de
importcontroles, die Japan uitvoert op Nederlandse paprika. De wetgeving in Japan
rondom een aantal organismen is de laatste jaren versoepeld. Verder was het belangrijk om te horen dat onze Nederlandse bloemen relatief duur zijn ten opzichte van
andere exportlanden omdat Nederland met een aanvullend pre-shipment (PSI) programma werkt. Dit is een facultatief programma waarvan de kosten volledig worden
doorberekend aan de deelnemende exporteurs.
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Zweden
Samen met de NVWA is een bezoek gebracht aan de NPPO in Zweden. Na hun bezoek
aan Nederland in november 2013 was gevraagd of het KCB een opleiding in Zweden
wilde verzorgen. De eerste dag was vooral kennismaken op het kantoor in Helsingborg
van waaruit de fytosanitaire inspecties voor Zweden worden gepland en georganiseerd en het meemaken van twee importinspecties. De tweede dag was de opleidingsdag. Hier waren alle Zweedse inspecteurs bij aanwezig. In de ochtend is uiteengezet hoe het Nederlandse systeem werkt. Daarna is de importinspectie volledig
doorgenomen. De ochtend is afgesloten met het bekijken en beoordelen van monsters. In de middag kwamen de onderwerpen Capsicum/pepper en citrus in relatie tot
blackspot aan de orde ondersteund door diverse monsters. Tijdens de nabespreking
werd aangegeven dat de opleiding voldeed aan de verwachting en mogelijk wordt
over een paar jaar weer een beroep gedaan op het KCB. De laatste dag zijn er importinspecties in Malmö bijgewoond.

Zuid-Afrika
In het kader van het uitwisselingsprogramma met de controledienst PPECB is deze
dienst in Zuid-Afrika bezocht. Bij het bezoek is speciale aandacht geweest voor de ketencontrole door de PPECB, de controlesystematiek van de PPECB voor de inspecties
en de uitwisseling van praktische en technische kennis op het gebied van citrus, appelen, peren, avocado’s en mango’s. Ook zijn kennis en ervaring gedeeld over de toepassing van ICT-systemen en het gebruik van tablets.
België
Op verzoek van de Belgische controledienst FAVV heeft het KCB trainingen gegeven
aan meerdere groepen met onder meer inspecteurs en leidinggevenden. Dit gebeurde
aan de hand van producten.
China
Paprika
Dit jaar bezochten verschillende delegaties uit China het KCB. In het voorjaar was
het KCB betrokken bij een bezoek rondom de markttoegang voor Nederlandse paprika. De hoop is dat in het voorjaar van 2015 de eerste Nederlandse paprika naar
China kan worden geëxporteerd. In de zomer woonden Chinese overheidsmedewerkers, die betrokken zijn bij de controles in de Chinese haven, diverse inspecties bij in
Barendrecht.
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Peren
Eind augustus bezochten twee medewerkers van de Chinese NPPO Nederland. Het
KCB was nauw betrokken bij dit bezoek. Het doel van de Chinese NPPO was om met
een audit te beoordelen of Nederland volledig en juist was tegemoet gekomen aan de
eisen van het protocol, zodat Nederland kan starten met het exporteren van peren.
Begin november kwam het bericht dat de export kon starten.

1.8 Samenvatting verslag Ondernemingsraad 2014
De ondernemingsraad (OR) vergaderde in 2014 zes maal. Vier keer werd overleg gevoerd met de directie. Daarnaast vond het jaarlijks informeel overleg met bestuursvoorzitter ir. de heer K.J. van Ast plaats. Extra vergaderingen waren dit jaar niet aan de orde.
OR vergaderingen
In de OR vergaderingen werd onder andere gesproken over CAO PBO, ARBO en veilig
werken, autobeleid, personeelshandboek, werken in de weekenden, PMO, aanpassing
organisatie buitendienst en diverse overige zaken.
De OR ziet zichzelf ook als een klankbord voor de hele organisatie. Voor zowel personeel als directie staat de OR open voor vragen en opmerkingen. De kennis die hiervoor
nodig is, wordt ook verkregen door het bijwonen van trainingen. In november 2014
volgden twee OR-leden een training op het gebied van CAO.
Overlegvergadering
Tijdens de overlegvergaderingen heeft de directie van het KCB met de OR onder andere gesproken 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, het beleid op het gebied van
kwaliteits- en fytosanitaire zaken, de veranderingen van verschillende werkzaamheden, het autobeleid, de discussie rondom de zbo’s, het personeelsbeleid, de aanpassing van de organisatie van de buitendienst, diverse kleinere zaken van belang voor de
OR en punten die de OR inbracht naar aanleiding van OR-vergaderingen.
Personeelshandboek en arbeidsvoorwaarden
In 2014 bleek al dat de CAO-PBO (Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie) ophoudt te
bestaan. Het KCB heeft de keuze gemaakt de huidige CAO volgens de PBO rechtsgeldig
te maken om zo, onder deze arbeidsvoorwaarden, verder te kunnen gaan.
Pensioenen
Op het gebied van pensioenen verandert momenteel weinig. Het pensioencontract
loopt tot en met eind 2018.
Preventief Medisch Onderzoek
In het voorjaar van 2014 vond er een Preventief Medisch Onderzoek plaats. Er is besloten
om naast een vragenlijst een klein medisch onderzoek te laten doen. Alhoewel het meedoen op vrijwillige basis was, gaven veel medewerkers gehoor aan de oproep mee te doen.
Zbo-discussie
De in 2013, door het ministerie van EZ, gestarte discussie rondom de zelfstandige bestuursorganen vond doorgang in 2014 en stond regelmatig tijdens de OR-vergaderingen op de agenda.
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Gezamenlijke OR-vergaderingen
Elk jaar is een keuringsdienst gastheer voor de gezamenlijke vergadering van de ondernemingsraden van BKD, NAK, Naktuinbouw en het KCB. In november 2014 was de
BKD te Lisse de gastheer. Eerder in juni vond een extra gezamenlijke OR-vergadering
plaats op initiatief van het KCB. Enige agendapunt was toen de zbo-discussie.
Ondernemingsraad en verdeling van taken per 2014

Ondernemingsraad en verdeling van taken per 2014
Kiesgroep

Vertegenwoordiger kiesgroep

Middenwest-Nederland

• Gerard Rademaker
(autobeleid en werkkostenregeling)

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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HOOFDSTUK 2

Import fytosanitair
Fytosanitaire importinspecties
Het KCB voert fytosanitaire importinspecties uit conform de richtlijnen en aanwijzingen van de NVWA. Bij de inspecties wordt gecontroleerd of zendingen voldoen aan de
fytosanitaire eisen van de EU: is het fytosanitaire certificaat uit het land van herkomst
juist en is de zending vrij van Q-organismen? Hieronder worden enkele onderwerpen
belicht, die in 2014 van invloed waren op de werkzaamheden van het KCB.
Blackspot
Een groot aantal vondsten van Blackspot in citrus uit Zuid-Afrika leidde in 2014 tot
strengere maatregelen. Na langdurig en veelvuldig overleg besloot de EU in juni dat
Citrus uit Zuid-Afrika geïmporteerd kon worden mits een extra bijschrijving op het
fytosanitair certificaat kwam waarmee Zuid-Afrika extra garanties afgaf. Voor Valencia
sinaasappelen is Zuid-Afrika verplicht tot een extra monstername voor export naar de
EU. In tegenstelling tot andere jaren was het overigens niet Nederland maar waren
het andere lidstaten die de eerste partijen uit Zuid-Afrika afkeurden op Blackspot.
Omdat het aantal afkeuringen in de loop van 2014 opliep, heeft Zuid-Afrika verzocht
of zij voorafgaand aan de importinspectie in Nederland een aanvullende exportinspectie mochten uitvoeren. Nederland heeft hieraan meegewerkt en deze inspecties
zijn uitgevoerd tot 16 oktober 2014, de datum waarop in de EU een importheffing
voor citrus geldt.
Naast importinspecties zijn de onderstaande werkzaamheden verricht om introductie
en verspreiding van Q-organismen binnen Nederland te voorkomen.
Fytobewakingsopdracht niet inspectieplichtige importproducten
In Nederland vindt veel import plaats van allerlei verschillende soorten groenten, fruit
en snijbloemen, afkomstig vanuit de hele wereld. Een deel van deze producten is fyto
sanitair inspectieplichtig en een gedeelte niet. Net als in 2013 voerde het KCB in 2014,
in opdracht van de NVWA, een fytobewakingsopdracht (FB opdracht) uit op de import
van groenten, fruit en snijbloemen, die niet onder de reguliere fytosanitaire importinspecties vallen. In deze importstroom kunnen namelijk organismen voorkomen die
schadelijk zijn. Doel van deze FB opdracht is om mogelijke (nieuwe) risico’s op te sporen. De FVO (Food and Veterinary Office, de auditdienst van de EU) is in 2014 op bezoek geweest om te bezien, hoe de organisatie van de ‘Fyto Bewakingsopdracht’ is
geregeld. Men was geïnteresseerd in de wijze waarop de inspecteurs worden aangestuurd. Daarnaast heeft men de vallen bekeken bij een paprikateler. De vallen hangen
daar in verband met exportmonitoringsprogramma’s voor Japan en de USA. De FVO
was onder de indruk van onze manier van werken en over de goede resultaten van de
Fytobewakingsopdracht.
In 2014 bracht het KCB in het kader van de FB opdracht 1.340 controlebezoeken aan
importeurs van groenten, fruit en snijbloemen en zijn 4.497 partijen beoordeeld. Er
zijn 477 verschillende producten beoordeeld uit 76 verschillende landen van herkomst, waaronder een groot aantal exotische producten, kruiden, bladgroenten en
allerlei andere minder bekende groente- en fruitproducten en een grote diversiteit
aan niet inspectieplichtige snijbloemen.

15

Van alle mogelijke schadelijke organismen in deze producten is een monster naar de
NVWA gestuurd, om vast te stellen om welk organisme het gaat. Vanwege de vondsten van de Pepper weevil en de Afrikaanse fruitmot (AFM) bij de import van Capsicum (o.a. pepers) is deze productstroom extra gecontroleerd. De vele vondsten bij de
import van Capsicum hebben tot gevolg gehad dat de EU heeft besloten Capsicum
vanaf 1 oktober 2014 te reguleren en dus fytosanitair inspectieplichtig te maken.
Naast de vondsten in Capsicum zijn tal van andere monsters naar de NVWA gestuurd.
De NVWA gaat aan de hand van de resultaten van deze FB opdracht na of er andere
fytosanitaire risicostromen zijn, waarop meer gecontroleerd moet worden om de verspreiding van schadelijke organismen binnen Nederland en de EU tegen te gaan.
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HOOFDSTUK 3

Export fytosanitair
Fytosanitaire exportinspecties
Bij export naar landen buiten de EU moet worden voldaan aan de fytosanitaire eisen
van die landen. Die eisen kunnen per land sterk verschillen. De NVWA bepaalt welke
controles nodig zijn om aan de eisen van een bepaald land te voldoen. Daarbij kunnen
twee typen inspecties aan de orde zijn:
1. Zendinginspectie: Inspectie van de zending die geëxporteerd wordt.
2. Bedrijfsinspectie: Inspectie voorafgaand aan een export, indien specifieke eisen
worden gesteld aan de teeltlocatie voor een bepaald organisme. De bedrijfsinspecties worden uitgevoerd in opdracht van de NVWA en de sector. Voorbeelden van
lopende bedrijfsinspecties zijn Afrikaanse fruitmot (AFM, VS), Tuta absoluta (VS en
Canada) en Middellandse Zeevlieg (Medfly, Japan).
De fytosanitaire exportinspecties en het waarmerken van fytosanitaire certificaten
worden uitgevoerd door ambtenaren van de NVWA.
In 2014 zijn 148.699 fytosanitaire certificaten gewaarmerkt.
Bijzonderheden bij de export naar een aantal specifieke landen worden hieronder toegelicht.

Verenigde Staten (VS) en Canada
AFM en Tuta absoluta
Voor het vijfde opeenvolgende jaar zijn exportinspecties van paprika en tomaat in het
kader van AFM (Afrikaanse Fruitmot) en Tuta absoluta uitgevoerd. De exportinspecties voor de VS en Canada worden voorafgegaan door bedrijfsinspecties voor AFM en
Tuta absoluta op teeltbedrijven, de zogenaamde monitoringen.
Als gevolg van de vondst van AFM op een teeltbedrijf in 2013 scherpte de NVWA de
AFM monitoring in 2014 aan. Valcontroles vonden driewekelijks plaats en alle controlewerkzaamheden zijn uitgevoerd door het KCB; niet meer door telersverenigingen.
De kosten voor het bedrijfsleven namen hierdoor toe. Mede ook door de bedrijfsrisico’s bij een vondst van AFM meldden minder bedrijven zich aan dan in voorgaande
jaren. Uiteindelijk namen 91 bedrijven deel aan de monitoringen.
Voor de exportmonitoring Canada inzake Tuta absoluta meldde één tomatenbedrijf
zich aan maar deze meldde zich in het tweede kwartaal af. Voor de USA meldden twee
‘gesloten’ bedrijven zich aan. ‘Gesloten’ betekent dat het bedrijf alleen toegankelijk is
via een sluis en dat de luchtramen voorzien zijn van gaas waardoor insecten niet kunnen invliegen. De kans op Tuta absoluta is hier aanmerkelijk kleiner waardoor deze
bedrijven continu tomaten kunnen leveren. Eén bedrijf besloot zich terug te trekken,
omdat vrij blijven van Tuta absoluta niet lukte.
Chrysant
Met de USA is in 2013 overeenstemming bereikt over het exporteren van Chrysanten,
waardoor de export van snijbloemen van de chrysant weer mogelijk werd. Een belangrijke voorwaarde van de VS is, dat de zogenaamde ‘Japanse roest’ (Puccinia horiana) niet
voorkomt in de chrysant. Teeltbedrijven konden zich aanmelden voor een maandelijkse
monitoring voor Puccinia horiana door het KCB. Ook werden alle exportzendingen geïnspecteerd. Deze exportinspecties vonden plaats op de teeltbedrijven. In totaal over
2014 hebben negen telers zich aangemeld. De eerste export was op 30 juni een feit.
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Japan
Voor de monitoring export vruchtgroenten naar Japan meldden zich 66 bedrijven aan,
verdeeld over de producten paprika, tomaat en aardbei. Het aantal bedrijven is met
acht afgenomen ten opzichte van 2013 en betreft tomatenbedrijven.
Aan het einde van de zomer werd twee keer Medfly (Ceratitis capitata) aangetroffen
in een val in de QMA (Quarantine Monitoring Area) in de Rotterdamse haven. Deze
vondsten hadden geen gevolgen voor de export. Wel zijn, conform de afspraken met
Japan, naar aanleiding van deze vondsten monsters verzameld van binnenlands fruit
in de buurt van de deelnemende bedrijven. Hierbij zijn drie Medflylarven aangetroffen
in een peer. Dit had wel gevolgen voor de export, namelijk dat alle deelnemers binnen
een straal van 1,2 km rondom de vindplaats niet meer mochten exporteren naar Japan. Omdat dit aan het einde van het seizoen plaatsvond waren de gevolgen gering.
Wel was een extra survey (toetsing) met vallen noodzakelijk om aan te tonen dat de
Medfly zich niet had verspreid.
De export van Nederlandse paprika naar Japan is in 2014 gelijk gebleven ten opzichte
van 2013. Het gaat om 6 miljoen kg. Ook zijn voor het derde jaar weer tomaten, waaronder snoeptomaatjes, geëxporteerd naar Japan. In totaal ging het in 2014 om 288.000
kg (2013: 304.000, 2012: 101.000 kg). Nieuw in 2014 was de export van aardbeien,
deze kunnen ook onder het Medfly protocol worden geëxporteerd. Er is een volume
van 5.500 kg geëxporteerd.
Indonesië
2013 stond al in het teken van onderhandelingen met Indonesië om de markttoegang
voor Nederlandse uien te bewerkstelligen. In het najaar van 2013 bezocht een Indonesische delegatie ons land waarbij zij aangaven dat alle percelen, waarop uien worden
geteeld voor Indonesië, bemonsterd moeten worden op de aanwezigheid van stengelaal (Ditylenchus dipsaci). Telers konden zich tot december 2013 aanmelden. Op 7
augustus 2014 zijn de eerste Nederlandse uien van het seizoen verladen voor Indonesië. De eerste inspectie en certificering voor Indonesië is het sluitstuk van een langlopend proces om toegang te krijgen voor Nederlandse uien. Zowel de overheid als de
uiensector staken hier veel energie in. De export verliep goed.
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China
Het ministerie van EZ en de NVWA hebben een overeenkomst gesloten met China
waardoor in 2014 voor het eerst export van Nederlandse peren (alleen Conference en
Sweet Sensation) naar China mogelijk werd. Om voor export in aanmerking te komen
gelden een aantal voorwaarden.
Als eerste zijn er de fytosanitaire eisen; er moeten garanties zijn dat het eindproduct
vrij is van 19 door China benoemde organismen. Van de telers die zich voor export
naar China hebben aangemeld werd geëist dat zij een intensieve monitoring uitvoerden in hun teelt en ingrepen als een aantasting de kop op stak. De registratie van deze
activiteiten was een belangrijk onderdeel van het protocol en de NVWA rapporteerde
hierover naar China. Om er zeker van te zijn dat de juiste peren naar China gingen,
waren in het protocol strenge eisen opgenomen rondom de tracering. Alle percelen
moesten vooraf met hun GLN nummer worden aangemeld, maar ook opslaglocaties,
pakstations en exporteurs moesten bekend zijn in China. Al deze gegevens moesten
ook weer terugkomen op de voorraadbakken, eindverpakking en op het fytosanitaire
certificaat.
De peren voor China moeten aan alle wettelijke fytosanitaire, voedselveiligheids- en
kwaliteitseisen voldoen. Bijzonder is dat in het exportprotocol ook bovenliggende
kwaliteiteisen zijn opgenomen. En vanwege het feit dat de peren lang onderweg zijn
(4 tot 6 weken) heeft de sector in het protocol aanvullende eisen vastgelegd voor
hardheid en kleur.
Er zijn verschillende momenten van controle ingebouwd in het proces van teelt tot
aan verscheping. Een belangrijk moment was de perceelcontrole net voor de oogst;
het KCB voert deze controle in opdracht van de NVWA uit. Bij zo’n bezoek wordt onder
andere gecontroleerd of de peren op de juiste hoogte hangen, of er feromoonvallen
aanwezig zijn en of er aantasting is van Bacterievuur, Phytophthora, Fruitmot en dergelijke. Tevens werd gekeken of de voorraadbakken goed waren aangeduid en waar de
opslag plaatsvond.
Eind augustus bezocht een Chinese delegatie ons land om het proces te controleren.
Uiteindelijk kwam begin november de toestemming uit China voor de export en konden de eerste invoervergunningen worden aangevraagd. De uiteindelijke exportkeuring was het sluitstuk van het protocol. Bij de inspectie werd 2% van de colli intensief
gecontroleerd, er moesten 40 vruchten per partij worden gesneden, de hardheid en
de kleur moesten worden bepaald en er was controle op de tracering (aanduiding). In
totaal verstuurden zes exporteurs samen 25 volle containers peren naar China.
Panama
Vanaf 1 maart is export van Nederlandse uien naar Panama onder strenge voorwaarden mogelijk. Exporteurs moeten zijn opgenomen in een register. De uien moeten
worden bemonsterd op stengelaal (Ditylenchus dipsaci) en het perceelsnummer moet
worden vermeld op het fytosanitair certificaat.
Russische Federatie
Voor het exporteren van producten naar Russische Federatie gelden strenge fytosanitaire eisen. De inspecties worden uitgevoerd volgens een inspectieprotocol dat de
NVWA opstelde, in overleg met de Russische fytosanitaire dienst. Ook in het eerste
halfjaar van 2014 verliepen de inspecties op deze wijze. In juli 2014 heeft de Russische
Federatie een boycot ingesteld van onder andere groenten en fruit uit alle EU-lidsta19

ten. Europese handelsbedrijven konden vanaf dat moment alleen nog importproducten re-exporteren naar de Russische Federatie. Na enkele weken eiste de Russische
Federatie dat deze zendingen begeleid moesten worden door een re-export certificaat
met bijgevoegd een kopie van het fytosanitaire certificaat uit het land van oorsprong.
Deze certificaten moeten een kopie conform stempel krijgen.
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HOOFDSTUK 4

Kwaliteit groenten en
fruit
Kwaliteitscontrole groenten & fruit
Het KCB houdt toezicht op de naleving van de EU handelsnormen voor verse groenten
en fruit. Voor 11 producten gelden specifieke handelsnormen (onder andere appelen,
peren, tomaten, paprika’s, citrusvruchten, druiven). Alle andere producten moeten
voldoen aan de algemene handelsnorm. De controles worden verricht bij import (van
buiten de EU), bij export (naar buiten de EU) en op de interne markt (binnen Nederland). Alle controles worden uitgevoerd op basis van een vastgestelde risico-analyse.
De basis is daar te controleren, waar de kwaliteitsproblemen het grootst zijn. Bedrijven die een door het KCB erkend eigen kwaliteitssysteem hebben (RIK) krijgen minder
controles bij import, export en op de interne markt.
Import en export
Bij de import en export van groenten en fruit geldt in Nederland voor 87 producten
een inspectieplicht. Importzendingen met deze producten moeten worden aangegeven in CLIENT Import en dat systeem wijst inspecties toe aan zendingen op basis van
vastgestelde inspectiepercentages. Deze inspectiepercentages worden jaarlijks vastgesteld per product/land combinatie op basis van het aantal kwaliteitsproblemen in
het jaar ervoor. Bij kwaliteitsproblemen neemt het inspectiepercentage toe en bij een
afname van het aantal afkeuringen daalt het inspectiepercentage voor dat product uit
dat land. Risicogericht controleren dus. In totaal leidde dit in 2014 tot 69.726 inspecties (1.123 miljoen kg product), waarbij 805 keer een partij is afgekeurd. Het aantal
inspecties lag daarmee iets hoger dan in 2013, het afkeuringspercentage iets lager.
Bij exportzendingen gelden gereduceerde inspectiepercentages voor erkende RIK bedrijven (5%), zendingen met uitsluitend algemeen genormeerde producten (10%) en
zendingen met specifiek genormeerde producten (60%). Per zending vindt een steekproef plaats op 1 à 2 producten, waarbij de producten gecontroleerd worden waarin
kwaliteitsproblemen verwacht kunnen worden. In totaal zijn bij exportinspecties 328
partijen afgekeurd, ongeveer 90 meer dan in 2013. Er zijn 89.925 zendingen gecontroleerd, waarvoor normcontrole-certificaten zijn afgegeven.
Interne markt
Op de interne markt wordt onderscheid gemaakt in structureel toezicht en algemeen
toezicht. Het structureel toezicht is een vastgesteld aantal controlebezoeken per bedrijf op basis van risicocategorieën. Het algemeen toezicht zijn extra controlebezoeken op basis van signalen over de productkwaliteit op een bepaald bedrijf of gericht
op specifieke kwaliteitsproblemen van een bepaald product of op de aanduidingen.
Structureel toezicht
Het KCB heeft een controlesysteem ontwikkeld om toezicht te houden op de EU handelsnormen bij alle marktdeelnemers van groenten en fruit binnen Nederland. Dit
heet het structureel toezicht. Het structureel toezicht vindt plaats op alle locaties
waarvandaan groenten en fruit worden verladen, zoals bij import- en exportbedrijven,
sorteer- en pakstations, groothandelaren en ook bij teeltbedrijven. Op basis van risicofactoren, zoals grootte van het bedrijf, wel of geen sorteer- en pakactiviteiten, wel
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of geen voorraad, worden bedrijven ingedeeld in een risicocategorie. Per risicocategorie geldt een bepaalde bezoekfrequentie variërend van 2 tot 52 controlebezoeken per
jaar. Hoe hoger de risico’s op een bedrijf, des te hoger de bezoekfrequentie. Het structureel toezicht zorgt ervoor dat de controles op de interne markt gericht zijn op bedrijven met de hoogste risico’s. Voor RIK deelnemers en teeltbedrijven die onder de verantwoordelijkheid van een RIK deelnemer vallen, geldt een verlaagde bezoekfrequentie.
Bij de indeling van bedrijven wordt gebruik gemaakt van een database met bedrijfsgegevens van alle marktdeelnemers. Via de website van het KCB kunnen bedrijven inloggen in de Database Marktdeelnemers (DMD) om hun bedrijfsgegevens actueel te houden.
Vanaf 1 januari 2014 is de indelingssystematiek voor teeltbedrijven aangepast. Er is
onderscheid gemaakt in teeltbedrijven die onder de verantwoordelijkheid vallen van
een RIK deelnemer en teeltbedrijven die niet onder de verantwoordelijkheid van een
RIK deelnemer vallen. De eerste groep wordt bezocht door de kwaliteitscontroleur(s)
van de RIK deelnemer op basis van een door het KCB erkend controlesysteem. Teeltbedrijven die niet onder de verantwoordelijkheid van een RIK deelnemer vallen, krijgen controlebezoeken van het KCB, afhankelijk van de vastgestelde risicocategorie. Bij
de indeling van teeltbedrijven hangt de bezoekfrequentie af van de grootte van het
bedrijf, waarbij grote teeltbedrijven meer bezocht worden dan kleinere teeltbedrijven. Alleen teeltbedrijven van de specifiek genormeerde producten, appelen, peren,
tomaten, paprika’s, aardbeien, sla en andijvie, komen in aanmerking voor structureel
toezicht. Overige teeltbedrijven worden alleen bezocht op basis van het algemeen
toezicht.
Eind 2014 waren 770 bedrijven ingedeeld in het structureel toezicht waarvan 494 bezocht zijn door het KCB. 276 teeltbedrijven zijn bezocht door de RIK deelnemer waaronder het teeltbedrijf viel (toezicht op toezicht).
In onderstaande tabel staat een overzicht van de werkzaamheden in het kader van het
structureel toezicht over de afgelopen vier jaar.
Jaar
2011
2012
2013
2014

Aantal bezoeken
4.129
4.325
4.033
4.634

Aantal partij-inspecties
22.828
22.320
21.302
22.517

Aantal afkeuringen
533
419
449
602

Algemeen toezicht
Naast het structureel toezicht worden op basis van signalen over mogelijke kwaliteitsrisico’s gerichte controles uitgevoerd. Deze controles vallen onder het algemeen toezicht.
In 2014 zijn landelijk onder andere extra controles uitgevoerd vanwege inwendig bruin
bij peren, koprot bij uien, het mengen van klasse I en klasse II sinaasappelen in kleinverpakkingen en de aanduiding van het land van oorsprong bij champignons. In de
tweede helft van het jaar is bovendien voortdurend aandacht geweest voor de zogenaamde blanco dozen zonder aanduiding van het land van oorsprong en het mogelijk
omkatten van producten. In totaal zijn in het kader van algemeen toezicht 738 controles uitgevoerd, wat in 114 gevallen tot een afkeuring leidde. Het aantal controles is
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met ongeveer 300 gedaald ten opzichte van 2013, terwijl het aantal afkeuringen met
ongeveer 45 is toegenomen.
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).
In 2012 is een Handhavingsdocument vastgesteld wat per 1 januari 2014 verder is
verbeterd. Het Handhavingsdocument voor het RIK werkt met een puntensysteem
waarbij tegenover elk type overtreding een bepaald aantal punten staat. In principe
worden toegekende punten na drie maanden weer in mindering gebracht op het puntentotaal. In 2014 ontvingen 17 bedrijven een waarschuwing, dat bijna het maximum
aantal punten was bereikt voor het in werking treden van het Handhavingsdocument.
Bij vier bedrijven is daadwerkelijk het Handhavingsdocument in werking gesteld.
Daarbij vonden gedurende vier weken extra controles op de betreffende bedrijven
plaats.
In 2014 zijn negen nieuwe deelnemers toegelaten tot het RIK. Bij vijf deelnemers zijn
de activiteiten beëindigd. Bij één deelnemer is de deelname aan het RIK beëindigd,
omdat het bedrijf niet aan de voorwaarden van het RIK voldeed. Het RIK telt per 31
december 2014 in totaal 115 deelnemers.
Interventieregeling groenten en fruit
De Russische Federatie
sloot in de tweede helft
van 2014 voor de import
van een aantal agrarische
producten haar grenzen.
Voor telers van groenten
en fruit die hierdoor inkomensschade leden, stelde
de Europese Commissie
bijzondere maatregelen
open. Dat hield onder
meer in, dat de interventieregeling groenten en
fruit werd ingesteld. De
Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO)
werd in Nederland verantwoordelijk voor de regeling. Voor de uitvoering
van de regeling is het KCB
ingeschakeld. Het KCB
heeft gecontroleerd of het
product dat voor interventie werd aangeboden, voldeed aan de eisen.
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Aanduidingen groenten en fruit
Op bepaalde onderdelen blijven de regels rondom de aanduidingen op verpakkingen
een lastige materie. Een voorbeeld is verplichting om de verpakker/verzender op de
verpakking te vermelden. Om die reden heeft het KCB in juni 2014 een brief aan de
marktdeelnemers gestuurd om hen nogmaals te wijzen op de aanduidingsverplichtingen. In de brief werden de hoofdpunten van de de regels op een rij gezet en werd
verwezen naar de website waar een nieuwe uitgebreide toelichting met voorbeelden
was geplaatst. Naar aanleiding van de brief hebben diverse bedrijven advies gevraagd
over hun etiketten en verpakkingen. Op de praktische informatie en voorbeelden die
het KCB beschikbaar stelde, werd positief gereageerd.

Ervaringen kwaliteit groenten en fruit
Hieronder zijn voor enkele groenten en fruit de ervaringen van het KCB weergegeven.
Paprika
Terugkijken op het paprikajaar 2014 betekent voor
het KCB, dat het aantal afkeuringen licht hoger was
dan in 2013. Er waren echter wel verschuivingen in
de reden van afkeuren.
In 2014 zijn er in totaal 214 partijen paprika afgekeurd; 115 partijen (1,9% van het totaal) uit Nederland, 99 partijen uit het buitenland. Voor het werk
van het KCB is vooral van belang, waarom de Nederlandse partijen werden geblokkeerd. Het lagere percentage bederf komt vooral door het minder vaak voorkomen van binnenrot. Smetstelen waren hierin wel een boosdoener. Ook de aanduidingen zijn een bron van zorg. In
2014 leveren de buitenlandse paprika’s 46% van de afkeuringen.
Tomaat
Het tomatenjaar 2014 was een heel goed jaar met een aantal afkeuringen, dat vergelijkbaar is met dat van 2013. Ook de reden van de afkeuringen was vergelijkbaar met
die van 2013. Zo waren er in 2014 in totaal 97 afkeuringen in de tomaat waarvan 52
keer bij Nederlands product. De redenen, die hieraan ten gronslag lagen, waren voornamelijk de onjuiste of (deels) ontbrekende aanduidingen.
Het jaar 2014 was in kwalitatief opzicht voor de tomaat vergelijkbaar met 2013. Net
als in dat jaar waren ook in 2014 de aanduidingen op de verpakking de grootste bron
van zorg. Tot slot bleken buitenlandse tomaten 46% van de afkeuringen op te leveren.
Sla
Sla wordt onderverdeeld in kropsla, ijsbergsla en diverse slasoorten als eikenbladsla, lollo bionda en
lollo rossa. Hoewel de productie van deze producten
in Nederland relatief klein is, waren er relatief veel
afkeuringen. Bij ijsbergsla werd er in totaal 11 keer
afgekeurd, bij de overige soorten 6 keer. Meestal is
afgekeurd vanwege smet en ontbrekende of onjuiste
aanduidingen.
Uien
In het seizoen 2013/2014 kwamen kwaliteitsproblemen bij uien voor in de vorm van
wortel- en halsschimmel en koprot. Uit de afzetketen kwamen regelmatig klachten
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over de inwendige kwaliteit van de uien. Die klachten kwamen voornamelijk vanuit
verre bestemmingen zoals Afrika of het Verre Oosten. De kleur van de uien was niet
helemaal optimaal, maar voldeed aan de eisen van de algemene handelsnorm.
Champignons
Veel handelaren in Nederland verkopen naast Nederlandse champignons ook Poolse.
De kwaliteit van de beide landen ontliep elkaar heel weinig, maar de Nederlandse
waren iets beter. De betere kwaliteit kwam, doordat de paddestoelen steviger en duidelijk witter waren. Vooral de kleur van de Nederlandse champignons blijft een sterke
troef. Ook de kleur van kastanjechampignons was mooi. Het blijft een nadeel dat de
vliezen van de bruine champignons open breken.

Fruit
Appels
De kwaliteit van de appels in het begin van 2014 was vrij goed. Net als in het voorgaande jaar waren de vruchten vaak behoorlijk geel en dus aan de rijpe kant. Tot aan
het einde van het seizoen 2013/2014 bleef de kwaliteit op een aanvaardbaar niveau.
Afkeuringen voor de kwaliteit bleven hierdoor beperkt.
De kwaliteit van importappels afkomstig van het zuidelijk halfrond was ook in het afgelopen jaar van een hoog niveau. Wel was opnieuw het ras Granny Smith uit Chili een
probleem. Tijdens de importinspecties werden vaak partijen afgekeurd vanwege kurkstip en of lenticelspot.
Appels van andere continenten, bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika, gaven
tijdens de importinspecties zelden tot nooit problemen. Het hoge kwaliteitsniveau
dat de landen zichzelf opleggen en de uitstekende logistiek zijn een prima basis voor
de kwaliteit op het moment van import en nog ver daarna.
Het seizoen van de appels, maar dat gold ook voor de peren, begon niet best. Tijdens
de zetting liepen de vruchten door het koude, vriezende weer verruwing op. De omstandigheden gedurende het groeiseizoen zorgden er vervolgens voor, dat de vruchten al vroeg plukrijp waren. Daar kwam bij dat vanwege de Russische boycot van Europese producten de afzet stagneerde. Dit had invloed op de kwaliteit. De aangeboden
partijen waren soms aan de rijpe kant en hier en daar kwam hagel op de vruchten
voor. Ook bleek dat vruchten tijdens het koude, vriezende weer tijdens de zetting verruwing hadden opgelopen.
Peren
Het seizoen 2013/2014 verliep voorspoedig en werd gekenmerkt door peren van
een redelijke tot goede kwaliteit. In deze periode konden vrijwel alle partijen worden goedgekeurd. Aan het einde van het seizoen moesten enkele afkeuringen worden geregistreerd vanwege de inwendige kwaliteit. Klokhuisbruin was in die gevallen meestal de grote boosdoener. In de zomermaanden zijn veel peren geïnspecteerd,
die van het zuidelijk halfrond afkomstig waren. Zelden moest een partij worden afgekeurd vanwege de kwaliteit. In het seizoen 2014/2015 kwam meer verruwing op
de vruchten voor en ook de vorm was minder fraai dan we de laatste jaren gewend
waren.
Citrus
De kwaliteit van het citrus was erg wisselend en hing in sterke mate af van de herkomst van de partijen. Spaanse en Israëlische sinaasappels en mandarijnen hadden
over het algemeen genomen minder schilbeschadigingen dan citrus, afkomstig uit bij25

voorbeeld Argentinië of Swaziland. De kwaliteit van het citrus van landen zoals ZuidAfrika, Israël en, in iets mindere mate, Marokko vormde het topsegment. Waarbij opgemerkt moet worden dat de kwaliteit van Zuid-Afrikaanse partijen soms ver uiteen
liep. Zuid-Afrikaanse verpakkers zijn zeer bedreven in het benutten van de tolerantie
voor schilschade. Ook Zuid-Amerikaanse sinaasappels en mandarijnen bleken regelmatig maar net vanwege schilschade te kunnen voldoen aan de eisen van de klasse
waarin ze waren ingedeeld. Meestal was dat klasse I.
Mango’s
De kwaliteit van de mango’s gaf regelmatig problemen. De oorzaken waren divers.
Afkeuringen werden geregistreerd voor Anthracnose, verstikking en onzuiver. Vooral
mango’s uit Brazilië vielen in dat opzicht negatief op. Relatief veel partijen moesten
vanwege veelal witte vervuiling afgekeurd worden. De vruchten dienen voor import in
de EU nagenoeg vrij van vreemde stoffen te zijn, maar aan deze eis voldeden zulke
partijen bij lange na niet.
Druiven
De kwaliteit van de druiven was gedurende het hele seizoen goed. Toch voldeden niet
alle partijen aan de handelsnormen. Het meest voorkomende probleem bij de druiven
was vervuiling op de bessen. Ook moest worden afgekeurd, omdat de aanduidingen
niet voldeden. De handelsklasse en de naam van de variëteit waren de twee meest
voorkomende oorzaken. In toenemende mate kwam het voor dat een merknaam onterecht werd aangeduid als de naam van de variëteit. Dit is echter niet geoorloofd en
dergelijke partijen moesten opnieuw worden aangeduid met de naam van de variëteit.
Zachtfruit
De kwaliteit van het Nederlandse zachtfruit, zoals bramen,
blauwe bessen, frambozen en
rode bessen, was ook in 2014
weer van een zeer hoog niveau.
De Suzuki fruitvlieg was in 2013
nog geen enkel probleem, maar
in 2014 heel nadrukkelijk aanwezig. De larve van deze fruitvlieg werd in een breed scala
aan producten aangetroffen,
zoals bosbessen, frambozen, rode bessen en aardbeien. Veelal werden de getroffen
partijen door de pakstations onderschept en afgekeurd. De kwaliteit van de Nederlandse aardbeien van de vollegrond en de bedekte teelt was prima.
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HOOFDSTUK 5

Overtredingen
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 2014 zijn negen waarschuwingsbrieven verzonden
(2013: 6).
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, bijvoorbeeld een geldboete. In het overzicht zijn de aanhangig
gemaakte en de afgehandelde tuchtrechtzaken weergegeven.
Uit het overzicht blijkt, dat in 2014 door het KCB 19 zaken aanhangig zijn gemaakt bij
het Tuchtgerecht (2013: 22). Evenals in 2013 het geval was, zijn in 2014 geen zaken
door de NVWA (voorheen AID) overgenomen.
Aanhangig gemaakte en behandelde
tuchtrechtzaken
Aantal nieuwe aanhangig gemaakte zaken
Aantal afgehandelde zaken
- Waarvan aanhanging gemaakt in het jaar
ervoor
Aantal zaken afgehandeld via zitting
Aantal zaken afgehandeld via beschikking
van de voorzitter
Aantal nog af te handelen zaken

2014

2013

2012

2011

2010

19
14
4

22
21
3

26
32
8

30
24
3

17
17
1

9
5

14
7

23
9

16
8

13
4

9

4

2

9

3

Niet ontvankelijk/vrijspraak
In 2014 heeft het Tuchtgerecht alle aanhangig gemaakte zaken behandeld. Het is niet
voorgekomen, dat het KCB niet ontvankelijk werd verklaard, waardoor een zaak niet is
behandeld. In alle in 2014 behandelde zaken waarin het Tuchtgerecht uitspraak heeft
gedaan, zijn de door het KCB ten laste gelegde overtredingen bewezen verklaard. Op
één zaak na zijn alle betrokken marktdeelnemers veroordeeld tot het betalen van een
geldboete. In die ene zaak oordeelde het Tuchtgerecht, dat de ten laste gelegde overtreding was bewezen, maar dat geen boete werd opgelegd. De betreffende zaak had
het karakter van een proefproces. Een exporteur had het product overgedragen aan
een logistieke dienstverlener, die het product tijdelijk in opslag had gedaan. Gedurende de opslag, nog voor de export, keurde het KCB de partij af. Het KCB wilde een
oordeel van het Tuchtgerecht hebben over de vraag of de exporteur, in deze situatie,
nog verantwoording draagt voor de productkwaliteit. Het Tuchtgerecht oordeelde in
de betrokken zaak, dat de exporteur die verantwoordelijkheid blijft houden.
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Geldboetes
In 2014 legde het Tuchtgerecht in 12 zaken een onvoorwaardelijke geldboete op. De opgelegde onvoorwaardelijke geldboetes varieerden tussen de € 150,-- en € 1.000,--. 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 meestal 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
Van de mogelijkheid om een marktdeelnemer een berisping op te leggen, heeft het
Tuchtgerecht in 2014 geen gebruik gemaakt.
Voorwaardelijke geldboetes
In zeven zaken heeft het Tuchtgerecht naast een onvoorwaardelijke geldboete een
voorwaardelijke geldboete opgelegd (2013: 12 zaken). Dit ter voorkoming van herhaling. In één zaak volstond het Tuchtgerecht met het opleggen van een voorwaardelijke
geldboete en is geen onvoorwaardelijke geldboete opgelegd. Bij het opleggen van een
voorwaardelijke geldboete houdt het Tuchtgerecht KCB meestal een proefperiode van
een jaar aan. Indien binnen die proefperiode weer een overtreding wordt geconstateerd, kan door het Tuchtgerecht worden besloten de voorwaardelijke geldboete om
te zetten in een onvoorwaardelijke geldboete. In tegenstelling tot de voorgaande jaren
deed deze situatie zich in 2014 niet voor.
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Tegen één in 2013 door het Tuchtgerecht opgelegde geldboete is door de betrokken
marktdeelnemer beroep ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven
(CBB). In 2014 heeft het CBB nog geen uitspraak gedaan in deze beroepszaak.
Opvolging voorzitter Tuchtgerecht
Op 15 oktober 2014 is de heer mr. G. Schuurman als voorzitter van het Tuchtgerecht
opgevolgd door de heer mr.dr. G. Snijders. De heer Schuurman is vanaf 1989 voorzitter
geweest van het Tuchtgerecht.
TUCHTGERECHT KCB
mr.dr. G. Snijders

voorzitter vanaf 15 oktober 2014

mr. G. Schuurman

voorzitter tot 15 oktober 2014

mr. J.W.C. Mijs

vice-voorzitter

mr. mw. M.A.V. Hoogerduyn

secretaris

P. Bol

lid

K. de Kievit

lid

L. Zwinkels

lid

S. Tol

lid
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BIJLAGE 1:

Samenstelling bestuur KCB
en commissies
Samenstelling bestuur KCB en commissies op 31 december 2014
Bestuur
ir. K.J. van Ast
ir. M. de Graaf
vacature*
ir. M.J.B. Jansen
drs. A.J.M. Klaassen
ir. G. Mulder
P. van Osch
drs. R. Roodenburg
M. de Vries
vacature

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

* Op 19 juni 2014 is het bestuurslid de heer J.M.A. Aerts overleden

Plaatsvervangers
ir. A. van der Linden
ir. J.P.A. Roefs MBA
mw. drs. H.J. Crielaard
ir. P. van der Zweep
vacature

DPA
LTO-Nederland
CBL
VGB
Frugi Venta

Bestuurscommissie Bloemen en Planten
ir. P. van der Zweep
Voorzitter
ir. M. de Graaf
Secretaris
C. Bakker
J. Borst
Opvolger van mevrouw M. van de Put
G. van Dijk
P. Hoogenboom
G. Lodder
R. Roodenburg
J. Stelder
Commissie Toezicht Kwaliteitsvoorschriften Groenten en Fruit
ing. K. van Leeuwen
Voorzitter
ing. R.C. Soeterbroek
Secretaris
ing. R. Schouten
Opvolger van de heer L.A.C. van der Maden
P. Bol
P.I. Verbaas
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BIJLAGE 2:

Financiën
Balans per 31 december 2014

Activa

2014

2013

Vaste activa

1.149.134

2.173.362

Vorderingen en overlopende activa

2.438.803

2.137.878

Liquide middelen

6.471.939

6.522.524

10.059.876

10.833.764

6.343.097

6.874.170

368.000

286.000

3.348.779

3.673.594

10.059.876

10.833.764

2014

2013

Baten

14.510.627

12.779.384

Lasten

14.289.674

12.841.701

220.953

(62.317)

Totaal activa
Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen
Schulden op korte termijn
Totaal passiva
Exploitatierekening 2014

Resultaat
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BIJLAGE 3:

Statistieken export
Nederlandse groenten
en fruit

Export Nederlandse groenten en fruit (x1000 kg)
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Jaar
35.250
32.863
27.263
108.558
117.723
113.691
39.081
42.052
46.650
72.250
34.086
22.868
26.545
30.730
21.252
10.629
7.545
16.428
15.679
9.658
15.887
5.279
6.285
5.827
7.125
10.403
4.782
643.706
672.830
661.833
964.102
964.175
936.481

Uien
299.109
288.353
267.816
49.397
45.641
44.043
7.210
8.276
8.571
17.502
18.818
11.647
17.893
23.593
15.573
25.678
30.333
27.786
24.543
22.584
14.812
18.634
18.610
16.479
44.396
43.120
45.940
71.703
75.021
69.557
576.065
574.349
522.224

Trostomaten
210.065
197.455
193.596
70.325
55.546
47.311
5.266
4.959
5.573
2.728
959
810
16.421
12.256
13.127
9.006
8.627
8.479
2.642
2.893
3.498
6.624
3.601
7.728
363
462
394
18.787
18.138
21.147
342.227
304.896
301.663

Komkommers
58.710
49.302
46.493
69.203
62.074
64.779
3.864
3.310
4.836
20.658
13.044
8.352
8.047
9.517
10.643
18.495
15.123
15.350
4.186
4.786
4.199
3.896
2.419
2.371
3.334
2.794
3.208
41.875
36.791
38.928
232.268
199.160
199.159

Tomaten
102.837
93.065
104.712
70.463
62.492
55.741
3.455
3.657
5.223
6.056
4.890
4.084
5.737
5.597
6.766
16.834
16.531
18.081
12.365
9.803
10.990
9.966
7.250
8.603
3.842
3.859
4.898
67.941
61.524
75.012
299.496
268.668
294.110

Paprika

29.552
30.168
34.373
4.517
6.815
7.420
681
1.317
449
5.898
4.818
7.853
5.773
14.748
9.997
1.946
1.978
4.555
860
876
2.016
1.446
1.099
2.905
151
66
47
17.146
13.725
17.408
67.970
75.610
87.023

Appelen

22.921
21.072
20.309
850
2.098
1.191
1.310
3.317
3.076
14.099
13.235
8.225
783
881
916
542
161
813
895
3.181
2.562
7.681
5.789
5.955
90
1.582
603
17.187
20.324
16.989
66.358
71.640
60.639

Wortelen

24.290
16.747
16.935
37.591
24.787
30.557
1.042
1.316
1.554
39.833
33.799
53.191
13.441
10.164
11.550
8.936
6.638
12.875
9.411
2.784
7.010
4.008
598
977
4.305
952
1.569
72.963
42.140
53.174
215.820
139.925
189.392

Peren

16.684
16.964
20.651
12.471
17.393
24.487
2.564
2.608
2.600
1
52
3
14.193
15.252
14.763
159
286
154
18
79
607
34
3
4
14
23
20
6.599
6.098
4.878
52.737
58.758
68.167

Champignons

					
Export Nederlandse groenten en fruit (x 1000 kg.)									
Land
Duitsland
2014
2013
2012
Engeland
2014
2013
2012
Belgie/Luxemburg 2014
2013
2012
Russische Federatie 2014
2013
2012
2014
Frankrijk
2013
2012
2014
Zweden
2013
2012
Polen
2014
2013
2012
Tsjechië
2014
2013
2012
Italië
2014
2013
2012
Overige landen
2014
2013
2012
Totaal alle landen 2014
2013
2012
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