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Voorwoord
Het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB) heeft in 2015 een aantal belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt. Het hoofdkantoor is verhuisd van Den Haag naar het voormalig gebouw van het Productschap Tuinbouw in Zoetermeer, dat inmiddels de
naam ‘Hortiversum’ heeft gekregen. In het Hortiversum zijn diverse aan de tuinbouw gelieerde organisaties gevestigd. Parallel aan de verhuizing heeft het KCB zijn
servers verplaatst naar een extern datacentrum. Dit heeft als belangrijk voordeel
dat de continuïteit van de ICT goed gewaarborgd is. In een tijd waarin alle import- en
exportinspecties via CLIENT Import en CLIENT Export worden afgehandeld, is de
continue beschikbaarheid van de ICT-omgeving een vereiste voor de overheid, het
bedrijfsleven én het KCB.
Nadat CLIENT Export in de groente- en fruitsector al enige jaren was geïmplementeerd, heeft nu ook de sierteeltsector hier een volledig jaar gebruik van gemaakt. Door
de grote variëteit aan sierteeltproducten was de implementatie van CLIENT Export in
deze sector een complexe aangelegenheid. Door de grote inspanning van alle betrokkenen, waaronder de bedrijven, is de implementatie geheel afgerond. Dit kan gerust
een hele prestatie worden genoemd.
De activiteiten van het KCB in 2015 betreffen voor ruim 90% kwaliteits- en fytosanitaire inspecties van groenten, fruit en sierteeltproducten. In een samenwerking tussen het ministerie van Economische Zaken (EZ), de NVWA en de plantaardige keuringsdiensten, is een robuust inspectie- en handhavingssysteem ingeregeld. Alle partijen
hebben in dit proces duidelijke verantwoordelijkheden. Vertegenwoordigers van landen binnen en buiten Europa blijken veel interesse te hebben in de wijze waarop deze
inspecties zijn georganiseerd. Op verzoek van de NVWA en het ministerie van EZ heeft
het KCB in 2015 vele buitenlandse organisaties en overheden op bezoek gehad. Bij
deze bezoeken werd het Nederlandse inspectiesysteem uitgelegd en ook de rol van
het KCB hierin. Belangrijke onderwerpen waren vooral de rol van ICT en het gebruik
van tablets bij de afhandeling van inspectieaanvragen. Daarnaast waren veel voorkomende gespreksonderwerpen de opleiding van de inspecteurs en het geaccrediteerde
kwaliteitssysteem van het KCB. In alle gevallen waren de buitenlandse delegaties onder de indruk van de wijze waarop Nederland de inspecties, waaronder de fytosanitaire, had georganiseerd.
In toenemende mate wordt het KCB betrokken bij projecten die gerelateerd zijn aan
de fytosanitaire markttoegang. Een duidelijk voorbeeld is het project dat gericht is op
de export van peren en paprika’s naar China. Het ministerie van EZ, de NVWA en het
bedrijfsleven zijn in dit proces vooral verantwoordelijk voor de afspraken en protocollen met de Chinese overheid. Het KCB draagt met controles bij aan de implementatie
en naleving van deze protocollen. Dit project heeft geleid tot daadwerkelijke export
van peren naar China in het jaar 2015. In 2016 wordt de eerste export van paprika’s
naar China verwacht.
De inspecties door de inspecteurs van het KCB kenmerken zich door onpartijdigheid
en deskundigheid. Ten behoeve van de deskundigheid van de inspecteurs heeft het
KCB in het afgelopen jaar een Elektronische Leer Omgeving ontwikkeld. Met gebruikmaking van tablets en computers, worden inspecteurs regelmatig getest op hun kennis van de diverse werkgebieden. Zo kan vroegtijdig worden vastgesteld of een inspecteur voor een bepaald werkgebied een aanvullende opleiding nodig heeft. Naast het
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testen van kennis, zal de elektronische leerweg in de toekomst worden toegepast voor
instructiedoeleinden.
De snelheid van logistieke processen bij import en export van groenten, fruit en sierteeltproducten neemt steeds verder toe. Het KCB probeert daar met het serviceniveau zo goed mogelijk op aan te sluiten. In 2015 is geconstateerd dat de vraag naar
inspecties aan het begin van de avond en op zondag toeneemt. Voor bedrijven van
genoemde versproducten is het van groot belang dat het logistieke proces zo min mogelijk wordt verstoord. Het KCB speelt op deze vraag in en werkt bijvoorbeeld op de
zondag al met een team van negen inspecteurs. Dit onderwerp zal blijvend – en dus
ook in 2016 – veelvuldig een onderwerp van overleg zijn tussen het bedrijfsleven en
het KCB.
ir. M. de Graaf
algemeen directeur
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HOOFDSTUK 1

Organisatie en relatie
1.1 Bestuurlijke zaken
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 verrichten binnen het spanningsveld van de eisen van de overheid
en de logistiek van de handel.
Tarieven KCB 2016
Vanwege prijs- en loonstijgingen heeft het bestuur in de vergadering van september
2015 besloten om de tarieven voor 2016 met 2% te verhogen. Het was voor het eerst
in zeven jaar dat het KCB zich genoodzaakt zag de tarieven te verhogen. Het ministerie
van EZ heeft ingestemd met de verhoging.
Verhuizing hoofdkantoor KCB
Eind juni 2015 is het hoofdkantoor van het KCB verhuisd van Den Haag naar het voormalige gebouw van het Productschap Tuinbouw in Zoetermeer. Door de verhuizing is
de bereikbaarheid van het KCB verbeterd. Het gebouw heeft inmiddels de naam ‘Hortiversum’ gekregen. ‘Horti’ en ‘vers’ verwijzen naar alle organisaties die in het gebouw
huizen en een link hebben naar tuinbouw en vers, zowel teelt als handel.
Discussie ‘herpositionering zbo’s’
In het regeerakkoord staat het voornemen van het kabinet om zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) tegen het licht te houden en mogelijk te herpositioneren. Dit voornemen is later samengevoegd met het plan van de NVWA om verbeteringen door te
voeren bij controles en keuringen van het vlees. Het bestuur heeft in 2015 regelmatig
gesproken over de mogelijke gevolgen hiervan voor het KCB. Het bestuur had al eerder
geconcludeerd dat er feitelijk geen aanleiding is om veranderingen aan te brengen in
de organisatiestructuur voor de inspecties. In september 2014 is in de Tweede Kamer
een motie aangenomen, waarin de regering wordt verzocht, in samenwerking met de
betreffende plantaardige keuringsdiensten, de borging van de publieke belangen in de
governance structuur te verbeteren én de huidige uitvoeringstructuur in stand te laten. De Staatssecretaris van het ministerie van EZ heeft hierover in 2015 geen besluit
genomen. In december 2015 had hij een overleg met de Tweede Kamer waarin het
onderwerp aan de orde kwam. Hij heeft aangegeven te willen wachten op de uitkomsten van de herziene regelgeving in de EU. In de loop van 2016 wil hij opnieuw naar
het onderwerp kijken en een besluit nemen.
Bestuurscommissie Bloemen en Planten
De Bestuurscommissie Bloemen en Planten fungeert als klankbord voor zaken die de
sector snijbloemen en potplanten raken. De commissie draagt bij aan het vergroten
van draagvlak voor en de transparantie over de taken van het KCB. In 2015 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 de taak te adviseren bij de uitvoering van het Reglement Interne Kwaliteitscontrole (RIK). Ook advi4

seert de commissie over schriftelijke bezwaren van marktdeelnemers tegen hun indeling in het structureel toezicht, of de daarbij behorende facturen. De commissie heeft
in 2015 twaalf adviezen uitgebracht over de afhandeling van ernstige overtredingen
van het RIK-reglement die waren geconstateerd. De commissie adviseerde in 2015
tevens over een bezwaar tegen een besluit over de indeling in het structureel toezicht.

1.2 Medewerkers en organisatie
1 januari 2014

Organisatiestructuur
De organisatiestructuur is niet veranderd ten opzichte van 2014.
Hieronder is het organogram weergegeven per 31 december 2015
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Capaciteit
Op 31 december 2015 had het KCB 127 personen in dienst dat overeenkomt met
118,45 fte. Drie medewerkers gingen in 2015 met pensioen en er werden zeven nieuwe inspecteurs ingehuurd. Eind 2015 waren er in totaal 28 medewerkers (22,9 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 medewerkers worden ingezet, krijgen zij een gedegen opleiding die gelijk
staat aan de opleiding tot inspecteur. De medewerkers die via AB worden ingehuurd,
hebben meestal een agrarische achtergrond of hebben gewerkt bij bedrijven in de
tuinbouw.
Jaar
2015
2014
2013
2012

Medewerkers in dienst KCB
(in fte)
118
111
115
114

Ingehuurde medewerkers
(in fte)
23
26
22
17

2011
2010

117
118

8
6
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Opleiding en training
In 2015 namen 19 medewerkers deel aan de BHV-herhalingstraining. Eén medewerker
heeft de basisopleiding tot BHV-er gevolgd. Drie medewerkers doen een HBO-opleiding op het gebied van Bedrijfskunde, Personeelsmanagement respectievelijk Informatica. Anderen volgden trainingen en cursussen zoals zakelijk Nederlands en Microsoft Excel.
Nieuwe inspecteurs worden na een introductiedag gekoppeld aan het rayon waar ze
gaan werken. Zij volgen een intern traject van technisch inhoudelijke training en scholing. Hierdoor beschikken de inspecteurs over gedegen kennis van wetgeving, kwaliteit en fytosanitaire (ziekte)beelden. 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. Ook worden nieuwe inspecteurs getraind in de vaardigheden
die nodig zijn om op professionele wijze met de verschillende doelgroepen om te
gaan. Zo volgden zij de training ‘communicatie en sociale vaardigheden van de toezichthouder’.
ELO
Dit jaar is hard gewerkt aan het inrichten en introduceren van de Elektronische Leer
Omgeving (ELO) binnen de organisatie. De leeromgeving wordt gebruikt voor de educatie en ontwikkeling van onze medewerkers. Acht medewerkers hebben een cursus
gevolgd voor het inrichten van de ELO omgeving en deze zomer is het systeem geïntroduceerd in de buitendienst. In eerste instantie zal ELO ingezet worden voor het toetsen van kennis bij de inspecteurs. In 2016 worden ook leermodules uitgezet. Het voordeel van het systeem is dat de toetsen en leermodules vanaf elke plek en op elk
gewenst moment beschikbaar zijn. Daarnaast is het ook een leuke manier van leren;
foto’s en filmpjes verduidelijken situaties en vragen.
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Ziekteverzuim
In 2015 daalde het ziekteverzuim licht naar 3,7%. Er wordt regelmatig naar mogelijkheden gekeken om het ziekteverzuim verder terug te brengen.
Jaar
2015
2014
2013
2012
2011
2010

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

1.3 Operationeel
ICT
Om een betere beschikbaarheid van onze infrastructuur te kunnen garanderen is in
2014 besloten de hardware te outsourcen naar een datacenter. In de eerste helft van
2015 is gezocht naar een geschikt datacenter. Medio 2015 is een driejarig contract
afgesloten voor de huisvesting van de hardware en het beheer van de infrastructuur.
Om de infrastructuur te verhuizen moesten er nieuwe verbindingen worden gelegd
tussen de locaties van het KCB, het datacenter en het ministerie van EZ. Wegens de
verhuizing van het hoofdkantoor naar Zoetermeer is besloten de hardware pas na de
verhuizing in het nieuwe datacenter te plaatsen. Uiteindelijk zijn alle werkzaamheden
in december afgerond.
TNT-innight
Het KCB heeft voor de verzending van monsters gebruik gemaakt van de dienst TNTinnight. TNT-innight biedt meer efficiency door distributie in de nacht. TNT-innight is
gecertificeerd op het gebied van kwaliteit, milieu, personeelsbeleid en veiligheid. De
dienstverlening richt zich op het tijdig aanleveren van monsters die tijdens een inspectie zijn genomen.

1.4 CLIENT Export
In 2015 is de SLA-overeenkomst tussen het KCB en de CLIENT Export organisatie van
de NVWA getekend. In deze overeenkomst staan afspraken over de rolverdeling binnen CLIENT Export met betrekking tot communicatie, facturatie en besluitvorming van
gewenste aanpassingen in het systeem. Op 27 mei 2015 was er een afsluitende bijeenkomst van de klankbordgroep CLE. De verdere besluitvorming wordt overgenomen
door de afzonderlijke Sector Advisory Boards (SCAB). Daarin zijn de betrokken sectoren, de overheid en het KCB vertegenwoordigd.
Ook is in 2015 Ketenregister consumptieaardappelen live gegaan in samenwerking
met de NAK. Ketenregister maakt het mogelijk om uitslagen van monsters consumptieaardappelen in voorraad digitaal uit te wisselen.

1.5 Kwaliteitszorg
Het KCB is voor de uitvoering van inspecties geaccrediteerd volgens de ISO 170207

norm (registratiecode I070). Dit is een ISO-norm voor inspectie-instellingen die hoge
eisen stelt aan onafhankelijkheid en deskundigheid. De Raad voor Accreditatie (RvA)
beoordeelt regelmatig of het KCB volgens de ISO 17020-norm werkt. In 2012 is de
herziene ISO 17020-norm gepubliceerd.
Tijdens de jaarlijkse controle door de RvA in 2014 is gebleken dat het kwaliteitssysteem van het KCB voldoet aan deze herziene norm. De RvA voerde ook in 2015 een
jaarlijks controlebezoek uit, dat was gericht op de kwaliteit van de fytosanitaire importinspecties en de exportinspecties (kwaliteit groenten en fruit). Voor 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 controle 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. Er
is één corrigerende maatregel ingediend binnen de daarvoor gestelde termijn. Deze is
door de RvA beoordeeld en goed bevonden. De afwijking is hiermee opgeheven en de
accreditatie is vervolgens door de RvA voor een jaar verlengd.
Vanwege de verhuizing van het hoofdkantoor, heeft het KCB een risicoanalyse uitgevoerd met het oog op de onafhankelijkheid en de geheimhouding. Op basis van de
uitkomst daarvan is geconcludeerd dat beide in het nieuwe kantoorpand zijn gewaarborgd. Het ministerie van EZ heeft de uitvoering van het operationeel toezicht op de
fytosanitaire werkzaamheden opgedragen aan de NVWA. In de tweede helft van 2015
heeft de NVWA 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 tussen het ministerie van EZ en het KCB, inclusief de
bijbehorende protocollen, de geldende wet- en regelgeving en de kwaliteitsdocumentatie van het KCB. De geconstateerde feiten en aandachtspunten zijn eind 2015 naar
tevredenheid en binnen de gestelde termijnen afgehandeld.

1.6 Nationale samenwerking
Keuringsdiensten
In 2015 heeft het KCB regelmatig contact gehad met de andere keuringsdiensten omdat ook fytosanitaire inspecties worden verricht op bijvoorbeeld bloembollen of aardappels bij de aan het KCB toegewezen bedrijven. Voor de opleiding en het kennisonderhoud maakt het KCB gebruik van de expertise van bijvoorbeeld de NAK en de BKD.
Ook de instructievoorziening loopt via collega-keuringsdiensten.
Landelijke Hardfruitdag 2015
In oktober 2015 organiseerde het KCB weer de Landelijke Hardfruitdag bij Fruitmasters in Geldermalsen. Ook dit jaar was er weer een goede opkomst van keurmeesters
van veilingen, handelsbedrijven en sorteer- en pakstations. De actualiteit van het seizoen werd besproken en met een flink aantal monsters werden de keurlijnen voor de
verschillende gebreken gepresenteerd. Het was opnieuw een nuttige bijeenkomst!
VGB
Ook in 2015 is er regelmatig contact geweest met de VGB rondom een aantal fytosanitaire kwesties. Door de dreigende boycot van Nederlandse chrysanten door de Russische Federatie, is er intensief contact geweest met alle betrokken partijen waaronder het VGB. De insteek van het overleg was onder andere om te bekijken op welke
manier de Nederlandse chrysanten vrij van trips gemaakt kunnen worden door een
8

naoogst behandeling. De CATT (Controlled Atmosphere Temperature Threatment)
methode kan perspectief bieden. In samenwerking met andere organisaties en de
overheid is een onderzoeksproject gestart.
GroentenFruit Huis
Er is zeer regelmatig contact geweest met de medewerkers van GroentenFruit Huis
over kwaliteit en fytosanitaire aangelegenheden. Met name rondom de fytosanitiare
exportprojecten voor groenten en fruit, is er samen met de NVWA veel overleg geweest. De opstart van het protocol voor export van Nederlandse paprika naar China
en de voortgang bij de export van peren naar dit land sprongen daarbij in het oog. Ook
zijn er in samenspraak met de NVWA aanvullende afspraken gemaakt met het uiencomité van GroentenFruit Huis rondom de traceringcontrole van percelen uien, bestemd
voor Indonesië en Panama. Verder vraagt het exportprogramma voor export van
vruchtgroenten naar Japan de laatste jaren veel aandacht vanwege verschillende
Medfly vondsten. De fyto-contactpersonen bijeenkomst die het GroentenFruit Huis
jaarlijks organiseert, vond dit jaar plaats in het nieuwe hoofdkantoor van het KCB. Het
was een goed bezochte bijeenkomst met boeiende presentaties rondom verschillende
fytosanitaire kwesties. Vanuit de NVWA werd een aantal dossiers besproken die op dit
moment in Brussel op de agenda staan. Onder andere de Blackspot problematiek
rondom citrus uit Zuid-Afrika en Uruguay, maar ook de stand van zaken rondom de
ophanden zijnde Q-status voor AFM. Verder was er een presentatie over risicolocaties
en werd gesproken over de vorderingen binnen dit project.
NVWA
Vrijwel dagelijks is er contact tussen de NVWA en de medewerkers van de afdelingen
Product en Controlezaken en Kwalificatie en Kennisbeheer. Naast dit ad-hoc contact
vindt er zes keer per jaar een vergadering plaats van de Werkgroep Handel, waar medewerkers van het KCB en de NVWA deel van uit maken. In deze vergaderingen wordt
een groot scala aan zaken besproken die spelen rondom de aansturing en uitvoering
van de fytosanitaire inspecties. De NVWA organiseert vier keer per jaar een Klankbordgroepvergadering met de sector. Ook het KCB is aanwezig bij deze vergaderingen,
waar het fytosanitaire beleid en de actualiteit worden toegelicht en waarin de sector
ook zijn inbreng heeft.
Proefstation Randwijk
Dit jaar zijn een aantal KCB-inspecteurs ingezet voor het uitvoeren van audits bij perentelers die produceren voor de Chinese markt. In voorbereiding op de boomgaardinspecties werd Proefstation Randwijk bezocht, waar de specialisten uitleg gaven over
de Q-organismen die van belang zijn voor de Chinese markt.
Koppert Biological Systems
KCB-inspecteurs volgen regelmatig instructie- of verdiepingsdagen. Bij de verdiepingsdagen over sierteelt en groenten en fruit zullen medewerkers van Koppert Biological
Systems de komende jaren uitleg geven over de inzet en herkenning van biologische
bestrijders. Inspecteurs komen deze organismen in toenemende mate tegen in het
product. Het is belangrijk en interessant om hier meer kennis over op te doen.
Project fytosanitaire preventie
Dit voorjaar is vanuit verschillende geledingen in de plantaardige sector het initiatief
genomen tot de start van het project Fytosanitaire preventie. Het doel van dit project
is een garantieregeling voor fytosanitaire calamiteiten. Naast de garantieregeling
waarbij de deelnemers – afhankelijk van de situatie – geheel of gedeeltelijk schade9

loosgesteld worden bij ruiming van hun bedrijf, wordt veel aandacht besteed aan preventie. Zowel het bedrijfsleven als de overheid neemt deel aan dit project. De doelstelling is om in de loop van 2016 tot een afronding te komen. Het KCB is vanuit zijn
ervaring en expertise betrokken bij dit project.

1.7 Internationale contacten
Vanwege het internationale karakter van de handel in tuinbouwproducten, is het
steeds belangrijker om goed contact te hebben met buitenlandse controlediensten en
ook regelmatig met hen af te stemmen. Het KCB is actief in internationaal verband en
is altijd bereid mee te werken als wordt gevraagd kennis en ervaring te delen. Hieronder wordt ingegaan op een aantal internationale contacten die in 2015 relevant waren.
Frankrijk
Dit najaar heeft het KCB samen met de NVWA een internationaal fytosanitair overleg
bijgewoond in Le Havre. Ook België, Duitsland, Engeland en Frankrijk waren hierbij
aanwezig. Er is onder andere gesproken over de manier waarop inspecties zijn georganiseerd in andere EU lidstaten, meer specifiek ging het over de inspectie van verpakkingshout. Ook zijn er een aantal importinspecties bijgewoond in de haven van Le
Havre. Dit zijn zeer nuttige bijeenkomsten die resulteren in een betere en meer geharmoniseerde inspectiewijze binnen de EU.
Ontvangst buitenlandse delegaties
Dit jaar brachten meerdere buitenlandse delegaties een bezoek aan het KCB. Er waren
dit jaar onder andere delegaties uit Egypte, Kenia, Myanmar, Vietnam, Servië en Kenia. Als het gaat om fytosanitaire zaken dan vinden deze bezoeken altijd plaats onder
verantwoording van de NVWA of het Ministerie van EZ. Meestal starten deze bezoeken met een korte uitleg over de KCB organisatie, gevolgd door het bijwonen van één
of meerdere inspecties. Het is goed om landen op deze manier te informeren over
onze werkwijze. Het geeft vertrouwen in het fytosanitaire systeem van Nederland en
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dit kan bij de opening van de markten richting deze landen weer van nut zijn. Naast de
ontvangst van delegaties heeft het KCB ook een aantal cursussen verzorgd voor inspecteurs uit Kenia en Servië. Inspecteurs uit Kenia hebben in december ook nog een
aantal dagen stage gelopen in Aalsmeer, waarbij ze vooral geïnteresseerd waren in de
importinspectie op Keniaanse rozen.
OECD en UNECE
Het KCB heeft in overleg met het ministerie van EZ vergaderingen van de internationale organisaties OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development)
en UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) bijgewoond. In de vergaderingen van de OECD vindt onder meer afstemming en harmonisering plaats over
de interpretatie van de handelsnormen voor de kwaliteit van groenten en fruit. Daarvoor worden onder andere interpretatiebrochures gemaakt, die in de praktijk worden
gebruikt. In de UNECE-vergaderingen komen voorstellen voor aanpassingen van de
handelsnormen aan de orde. In de vergaderingen levert het KCB technische inbreng
en beoordeelt voorstellen op de praktische haalbaarheid daarvan. Tijdens de UNECEvergadering in UNECE heeft het KCB een presentatie gehouden over de tolerantiegrenzen bij het beoordelen van de kwaliteit van groenten en fruit.
Duitsland
In maart 2015 was het KCB aanwezig bij de internationale bijeenkomst in Bonn, georganiseerd door de Duitse controledienst BLE, die eens per twee jaar wordt gehouden
en waarin de handelsnormen voor de kwaliteit van groenten en fruit en de controle
daarop centraal staan. De bijeenkomst werd bijgewoond door meerdere controlediensten uit de EU, maar ook uit landen daarbuiten. Daarnaast waren andere geïnteresseerden, onder andere vanuit het bedrijfsleven, aanwezig. Ook in Bonn gaf het KCB
een presentatie over de tolerantiegrenzen bij het beoordelen van de kwaliteit van
groenten en fruit.
Servië
Medewerkers van de Servische controledienst hebben in mei 2015 een bezoek aan
Nederland gebracht om kennis en ervaring op te doen van de kwaliteitscontroles van
groenten en fruit. Het KCB heeft onder andere de handelsnormen toegelicht en informatie gegeven over de door het KCB gehanteerde controlesystematiek en de wijze
waarop de controles in Nederland zijn georganiseerd. De medewerkers van de Servische controledienst zijn meegegaan tijdens controles en er zijn enkele bedrijfsbezoeken gebracht. Zij hebben het bezoek als zeer nuttig ervaren. In december heeft het
KCB deel uitgemaakt van een Nederlandse delegatie van experts, die een bezoek hebben gebracht aan Belgrado in Servië. Het doel van het bezoek was om de Servische
overheid te informeren over onderdelen uit de EU-regelgeving voor de land- en tuinbouw, waaronder de regels voor de kwaliteit van groenten en fruit.

1.8 Ondernemingsraad
Verkiezingen
In 2015 stonden de driejaarlijkse verkiezingen van de Ondernemingsraad op het programma. Op het hoofdkantoor waren verkiezingen nodig omdat er meer kandidaten
waren dan beschikbare plaatsen. Nieuw in de OR zijn Peter Brooshoofd voor kiesgroep
Zuidwest-Nederland en Jac Kardolus voor kiesgroep Hoofdkantoor. In de eerste vergadering na de verkiezingen is afscheid genomen van Roberta Crapitti en Frits van der
Meulen. Daardoor werden ook de taken opnieuw verdeeld.
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Het overzicht van de complete Ondernemingsraad en de verdeling van taken is nu als
volgt:

Ondernemingsraad en verdeling van taken per 2015
Kiesgroep

Vertegenwoordiger

Middenwest-Nederland

Gerard Rademaker	Werkkostenregeling,
Financiële zaken

Noordwest-Nederland

Jeroen van den Nouland	Vicevoorzitter, Personeelsen arbeidsvoorwaardenhandboek, Werkkosten
regeling
John Janssen
Autobeleid

Zuidwest-Nederland

Peter Brooshoofd

Oost-Nederland

Roelof Zijnge	Arbo-zaken, Personeels- en
arbeidsvoorwaardenhandboek

Hoofdkantoor

Ron Soeterbroek	Voorzitter, Pensioenen,
Financiële zaken
Jac Kardolus	Secretaris, Pensioenen,
Personeels- en arbeidsvoorwaardenhandboek
(personeelshandboek en
pensioenen)
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Taak

Arbo-zaken, Autobeleid

HOOFDSTUK 2

Import fytosanitair
Fytosanitaire importinspecties
Het KCB voert fytosanitaire importinspecties uit conform de richtlijnen en aanwijzingen van de NVWA. Bij deze 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 2015 van invloed waren op de werkzaamheden van het KCB.
Blackspot
In 2014 werd naar aanleiding van een groot aantal vondsten van Phyllostica citricarpa
(Blackspot) in citrus uit Zuid-Afrika, een extra bijschrijving op het fytosanitair certificaat vereist. Daarnaast werd voor Valencia-sinaasappelen een extra monstername
voor export naar de EU verplicht. Daarmee gaf Zuid-Afrika extra garanties. In het importseizoen 2015 bleven deze noodmaatregelen van kracht. Het aantal onderscheppingen door de EU-lidstaten van Zuid-Afrikaanse citrus daalde tot en met 1 oktober
2015 van 28 (5x NL) in 2014 naar 15 (6x NL) mede dankzij de enorme inspanningen van
Zuid-Afrika. Opvallend was het stijgende aantal onderscheppingen uit andere landen:
Argentinië, Brazilië en Uruguay. Voor Uruguay werd in oktober het inspectiepercentage voor citrus tussentijds verhoogd van 75% naar 100%, omdat in veel importpartijen Blackspot werd aangetroffen.
Xylella
Medio mei 2015 heeft de Europese Commissie noodmaatregelen getroffen ter voorkoming van vestiging en verdere verspreiding van Xylella fastidiosa (Xf). Vanaf dat moment konden specifieke planten (27 geslachten en 160 soorten) niet langer geïmporteerd worden in de EU, totdat exporterende landen hadden aangegeven of ze konden
voldoen aan de EU vereisten. Door de NVWA werd een informatiebijeenkomst voor
bedrijven georganiseerd in samenwerking met sectororganisaties. In de loop van de
zomer groeide de lijst met exporterende landen die bij de EU verklaarden vrij te zijn
van Xylella, langzaam. Daarnaast kwamen er meldingen binnen van landen over ‘vrije’
gebieden en bedrijven (pest free production sites). Deze verschillende situaties hebben geleid tot verschillende vereiste bijschrijvingen op fytosanitaire certificaten. In
combinatie met de grote hoeveelheid soorten waarvoor de Xylella regelgeving van
toepassing is, en een verplichte monstername bij import van sommige soorten, is het
een complex dossier.
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 fytosanitair inspectieplichtig en een gedeelte niet. In deze importstromen kunnen organismen voorkomen die schadelijk zijn. Net als in voorgaande jaren voerde het KCB in
2015, 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 het laatste kwartaal werden daar nog inspecties op verpakkingshout aan toegevoegd. Doel van deze FB-opdracht is om mogelijke (nieuwe) risico’s op te sporen. In 2015 bracht het KCB in het kader van de FB-opdracht 1.388 controlebezoeken aan importeurs van groenten, fruit, snijbloemen en verpakkingshout.
Er zijn 4.617 partijen beoordeeld, waarvan 557 verschillende producten uit 89 ver13

schillende landen van herkomst. Vooral een groot aantal exotische producten, kruiden, bladgroenten en allerlei andere minder bekende groente- en fruitproducten én
een grote diversiteit aan niet inspectieplichtige snijbloemen.
In het vierde kwartaal 2015 zijn 111 controlebezoeken gebracht, specifiek gericht op
het gebruikte verpakkingsmateriaal van de geïmporteerde producten (pallet, overig
hout). Er zijn 428 partijen verpakkingshout gecontroleerd waarvan vier monsters genomen zijn en vier partijen zijn vastgelegd omdat het vereiste ISPM 15 merkteken
ontbrak. Van alle mogelijke schadelijke organismen in deze producten is een monster
naar de NVWA gestuurd, om vast te stellen om welk organisme het gaat. 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. Het doel daarvan is
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:
- Zendinginspectie: Inspectie van de zending die geëxporteerd wordt.
- Bedrijfsinspectie: Inspectie voorafgaand aan
een export, indien voor een bepaald organisme
specifieke eisen worden gesteld aan de teeltlocatie. De bedrijfsinspecties worden uitgevoerd
in opdracht van de NVWA en de sector. Voorbeelden van lopende bedrijfsinspecties zijn gerelateerd aan de Afrikaanse fruitmot (AFM, VS),
de Tuta absoluta (VS en Canada) en de Middellandse Zeevlieg (Medfly, Japan).
De fytosanitaire exportinspecties en het waarmerken van fytosanitaire certificaten
worden uitgevoerd door ambtenaren van de NVWA. In 2015 zijn 157.679 fytosanitaire
certificaten gewaarmerkt. Voor een meer inhoudelijke toelichting op de bevindingen
tijdens de fytosanitaire werkzaamheden is het rapport ‘Fytosanitaire signalering’ van
de NVWA te raadplegen, dat is te vinden op de website van de NVWA: (www.nvwa.nl).
Bijzonderheden bij de export naar een aantal specifieke landen worden hieronder
toegelicht.
Verenigde Staten (VS) en Canada
AFM en Tuta absoluta
Voor het zesde jaar op rij zijn in het kader van AFM (Afrikaanse Fruitmot) en Tuta absoluta,
exportinspecties op paprika en tomaat uitgevoerd. De exportinspecties voor de VS en
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Canada worden voorafgegaan door bedrijfsinspecties voor AFM en Tuta absoluta bij 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. In 2015 kwam de intensiteit van deze monitoring weer op het niveau van 2013, omdat Capsicum (paprika) bij
import inspectieplichtig was geworden en hierdoor het risico op insleep van AFM via de
import verkleind werd. In 2015 vonden valcontroles plaats: tijdens een periode van drie
weken bij de start van het seizoen en een periode van zes weken tijdens het teeltseizoen.
De kosten voor het bedrijfsleven namen hierdoor af. Het aantal deelnemende bedrijven
was vergelijkbaar met 2014 en kwam uit op 84. Vanwege de gunstige dollarkoers verliep
de export goed en kwam dit voor paprika uiteindelijk uit op ruim 17 miljoen kilogram.
Voor de exportmonitoring Canada – betreffende Tuta absoluta – waren er geen aanmeldingen in 2015. Voor de USA werd één ‘gesloten’ bedrijf toegelaten. Dit houdt in
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 en daardoor kan dit bedrijf continu tomaten leveren.
Met de VS is in 2013 overeenstemming bereikt over het weer mogelijk maken van de
export van chrysanten. Een belangrijke voorwaarde van de VS is, dat de zogenaamde
‘Japanse roest’ (Puccinia horiana) niet voorkomt in de chrysant. In 2015 is het protocol
iets versoepeld waardoor de exportinspecties niet meer verplicht op de teeltlocaties
worden uitgevoerd, maar bij de exporteur. Het aantal deelnemers is gedaald van negen naar drie.
Japan
Voor de monitoring export vruchtgroenten naar Japan meldden zich 76 bedrijven aan,
verdeeld over de producten paprika, tomaat, aardbei, aubergine, peper en komkommer. Het aantal bedrijven is met tien
toegenomen ten opzichte van 2014.
In augustus werd twee keer Medfly
(Ceratitis capitata) aangetroffen: een
keer op een lijmbodem in de QMA
(Quarantaine Monitoring Area) in de
Rotterdamse haven en een keer op
een buitenval bij een DPF (Designated
Production Facility) in De Lier. De
vondst in de QMA had tot gevolg dat
bij alle DPF’s vruchtmonsters moesten worden genomen van inheems
fruit. De vondst bij de DPF betekende
dat bedrijven in een cirkel van 2,4 kilometer rondom de vindplaats niet
meer mochten leveren aan Japan.
Uiteindelijk betrof dit twee bedrijven
die in productie waren. Verder zijn bij
deze bedrijven snijmonsters genomen en zijn extra vallen in het gebied
opgehangen die vervolgens wekelijks
zijn gecontroleerd. Ook zijn bij bedrijven die zich in deze cirkel bevonden
met waardplanten vruchtmonsters
genomen voor Medfly.
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Begin december stopte de export van paprika omdat bij alle bedrijven het teeltseizoen
beëindigd was. De export van Nederlandse paprika naar Japan is in 2015 vergelijkbaar
met voorgaande jaren, ongeveer 6 miljoen kilogram. Voor het vierde opvolgende jaar
zijn ook weer tomaten, waaronder snoeptomaatjes, geëxporteerd naar Japan. Zeven
tomatenbedrijven blijven gedurende de wintermaanden ook in productie. In totaal
ging het in 2015 om 268.000 kilogram (2014: 288.000, 2013: 304.000, 2012: 101.000
kilogram). Voor het tweede jaar op rij werden ook aardbeien geleverd. Het volume
groeide aanzienlijk ten opzichte van 2014: van 5.500 naar ruim 60.000 kilogram. In
2015 werden ook (proef)zendingen aubergines (250 kilogram) en komkommers (70
kilogram) naar Japan geëxporteerd.
Colombia
In 2015 zijn er problemen ontstaan met de export van uien naar Colombia. Voorheen
accepteerde Colombia een bemonstering van de partij. In 2015 werden de eisen aangescherpt. Nederland moest garanderen dat in het gebied, waar de uien werden geteeld, drie bepaalde organismen niet voorkomen. Dit kan door Nederland niet worden
gegarandeerd, waardoor export feitelijk onmogelijk is geworden.
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 was. In 2015 werd deze export gecontinueerd. Om voor
export in aanmerking te komen gelden een aantal voorwaarden. Ten eerste zijn er de
fytosanitaire eisen; er moeten garanties zijn dat het eindproduct vrij is van 19 organismen die China heeft benoemd. Van de telers die zich voor export naar China hebben
aangemeld, werd geëist dat zij een intensieve monitoring uitvoeren in hun teelt en ingrijpen als een aantasting de kop op steekt. 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 werden geëxporteerd, 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 specifieke kwaliteiteisen zijn opgenomen; alleen peren van Klasse I mogen worden geëxporteerd. 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. In de periode juni/juli 2015 vond bij alle aangemelde telers een eerste controle door het KCB plaats, in opdracht van de NVWA. Daarbij werd bekeken of
de teler tijdens de teelt alle verplichte controles uitvoert en registreert. Ook werd
minimaal één perceel per teler bezocht om te controleren of fruitmotverwarring en
fruitmotvallen in voldoende mate aanwezig waren én of de peren minimaal 50 centimeter boven het maaiveld hingen en dat er geen risico was op doorhangen in de loop
van het groeiseizoen. Een tweede belangrijk moment was de perceelcontrole net voor
de oogst. Bij een dergelijk bezoek werd onder meer gecontroleerd of de peren op de
juiste hoogte hingen (minimaal 50 centimeter boven het maaiveld), of er feromoonvallen aanwezig waren en of er geen aantasting was van vier specifieke organismen.
Tevens werd gekeken of de voorraadbakken goed waren aangeduid en waar de opslag
plaatsvond.
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In 2015 werden 272 percelen aangemeld voor de monitoring, in totaal ruim 900 hectare. Gedurende het groeiseizoen zijn 86 percelen afgevallen. Sommige werden teruggetrokken wegens hagelschade, andere zijn afgekeurd wegens het niet voldoen aan de
eisen voor China.
Op basis van de eerste controle werden 59 telers geselecteerd voor de tweede controle. Aanvankelijk moest per teler één perceel gecontroleerd worden. Maar het aantal te bezoeken percelen ging omhoog, omdat werd geconstateerd dat peren te laag
hingen en omdat er – als gevolg van de natte weersomstandigheden Phytophthora
werd aangetroffen. De opdracht was om in zo’n geval de overige percelen van de betreffende teler ook te bezoeken. Uiteindelijk zijn 78 percelen in de tweede ronde bezocht. Er zijn 24 percelen bemonsterd vanwege Phytophthora-symptomen. In slechts
één geval werd vastgesteld dat het om Phytophthora syringae ging, de soort die niet is
toegestaan. Dit perceel is afgevallen voor export naar China. Bij de overige monsters is
Phytophthora cactorum of een niet te determineren Phytophthora vastgesteld. Daarom zijn deze percelen geschikt voor export gebleven. De uiteindelijke exportkeuring is
het sluitstuk van het protocol. Vanwege het aantreffen van Phytopthora in de teelt
werd de steekproef verhoogd van 2% naar 3% van de colli. Bij de inspectie worden
minimaal 1200 vruchten visueel beoordeeld en moeten 40 vruchten per partij worden
gesneden. De hardheid en de kleur moeten worden bepaald en er is controle op de
tracering (aanduiding).
Russische Federatie
In de zomer van 2014 heeft de Russische Federatie een boycot ingesteld van onder
andere groenten en fruit uit alle EU-lidstaten. Deze situatie bleef in 2015 gehandhaafd.
Europese handelsbedrijven konden wel importproducten re-exporteren naar de Russische Federatie. Deze zendingen moeten begeleid worden door een re-export certificaat, mét een kopie van het fytosanitaire certificaat uit het land van oorsprong. Deze
certificaten moeten een kopie conform stempel hebben. Probleem voor Nederlandse
bedrijven is dat derde landen niet altijd een fytosanitair certificaat afgeven voor producten waarvoor de EU geen certificaat eist. Op het moment van export uit het derde
land en zelfs kort voordat het product aankomt in de EU, is de eindbestemming vaak
nog niet bekend. Zonder fytosanitair certificaat kan het product echter niet door naar
de Russische Federatie.
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HOOFDSTUK 4

Kwaliteit groenten en
fruit
Kwaliteitscontrole groenten & fruit
Het KCB houdt toezicht op naleving van de EU handelsnormen voor verse groenten en
fruit. Voor elf producten gelden specifieke handelsnormen (onder andere appels, peren, tomaten, paprika’s, citrusvruchten en 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) en worden uitgevoerd op basis van een vastgestelde risicoanalyse. Het is de bedoeling om daar te controleren, waar de grootste kwaliteitsproblemen verwacht worden. Bedrijven die een door het KCB erkend eigen kwaliteitszorgsysteem (RIK) hebben,
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 een inspectieplicht
voor 87 producten. Importzendingen met deze producten moeten worden aangegeven in het geautomatiseerde systeem CLIENT Import. Dit 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. Bij een afname van het aantal afkeuringen daalt het inspectie
percentage voor dat product uit dat land. Risicogericht controleren dus. In totaal leidde dit in 2015 tot 72.060 inspecties (ruim 1.165 miljoen kilogram product), waarbij
1028 keer een partij is afgekeurd. Het aantal inspecties lag daarmee iets hoger dan in
2014, net als het afkeuringspercentage. Bij exportzendingen gelden gereduceerde inspectiepercentages voor erkende RIK-bedrijven (5%), voor zendingen met uitsluitend
algemeen genormeerde producten (10%) en voor zendingen met specifiek genormeerde producten (60%). Per zending vindt een steekproef plaats op 1 à 2 producten,
waarbij producten gecontroleerd worden waarin kwaliteitsproblemen verwacht kunnen worden. In totaal zijn bij exportinspecties 304 partijen afgekeurd, dit is bijna gelijk
aan het aantal afkeuringen in 2014. Er zijn 94.269 normcontrole-certificaten afgegeven.
Interne markt
Op de interne markt wordt onderscheid gemaakt tussen structureel toezicht en algemeen toezicht. Het structureel toezicht omvat een vastgesteld aantal controlebezoeken per bedrijf op basis van risicofactoren. Het algemeen toezicht omvat extra controlebezoeken, op basis van signalen over de productkwaliteit bij 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
noemen we 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 teeltbedrijven. Op basis van risi19

cofactoren, zoals de grootte van het bedrijf, wel of geen sorteer- en pakactiviteiten,
wel of geen voorraad, worden bedrijven ingedeeld in een risicocategorie. Per risicocategorie geldt een bepaalde bezoekfrequentie, variërend van twee tot 52 controlebezoeken per jaar. Hoe hoger de risico’s bij een bedrijf, des te hoger de bezoekfrequentie. Het structureel toezicht zorgt ervoor dat de controles op de interne markt gericht
zijn op de bedrijven met de hoogste risico’s. Voor RIK-deelnemers met een eigen kwaliteitszorgsysteem én de 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 de bedrijfsgegevens van alle
marktdeelnemers. Via de website van het KCB kunnen bedrijven inloggen in de Database Marktdeelnemers (DMD) om de bedrijfsgegevens actueel te houden. Eind 2015
waren 791 bedrijven ingedeeld in het structureel toezicht, waarvan er 493 daadwerkelijk bezocht zijn door het KCB. 298 teeltbedrijven zijn bezocht door de RIK-deelnemer waaronder het betreffende teeltbedrijf viel (toezicht op toezicht).
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de werkzaamheden in het kader van het
structureel toezicht over de afgelopen vijf jaar. En laat zien hoeveel afkeuringen er
plaats vonden:
Jaar
2011
2012
2013
2014
2015

Aantal bezoeken
4.129
4.325
4.033
4.634
4.389

Aantal partij-inspecties
22.828
22.320
21.302
22.517
21.322

Aantal afkeuringen
533
419
449
602
601

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 2015 zijn landelijk onder andere extra controles uitgevoerd vanwege schilschade bij Marokkaanse sinaasappelen, vervuiling op vijgen en vanwege de aanduiding
van het land van oorsprong bij champignons en tomaten. In totaal zijn in het kader van
algemeen toezicht 608 controles uitgevoerd, wat in 98 gevallen tot een afkeuring leidde. Het aantal controles in het kader van het algemeen toezicht is met ruim 100 gedaald ten opzichte van 2014. Het afkeuringspercentage steeg van 15% naar 16%.
Reglement Interne Kwaliteitscontrole
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). Wanneer een RIK-deelnemer een overtreding begaat,
treedt het Handhavingsdocument voor het RIK in werking. Dit werkt volgens een puntensysteem, waarbij tegenover elk type overtreding een bepaald aantal punten staat.
Bij een totaal van zes punten binnen drie maanden, wordt een RIK-deelnemer voor
een periode van vier weken onder extra toezicht gesteld. In principe worden toegekende punten na drie maanden weer in mindering gebracht op het puntentotaal.
In 2015 ontvingen zeventien bedrijven een waarschuwing dat zij voor het instellen van
extra toezicht bijna het maximum aantal punten hadden bereikt. Bij elf bedrijven is
daadwerkelijk het Handhavingsdocument in werking gesteld en hebben er extra controles plaatsgevonden. In 2015 zijn vijf nieuwe deelnemers toegelaten tot het RIK. Bij
twee deelnemers zijn de activiteiten beëindigd. Het RIK telt per 31 december 2015 in
totaal 119 deelnemers.
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Interventieregeling groenten en fruit
De Russische Federatie sloot in de tweede helft van 2014 voor de import van een aantal agrarische producten haar grenzen. Deze boycot werd in 2015 gehandhaafd. 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. In augustus 2015 is een nieuwe EU verordening van kracht geworden waarmee de interventie verlengd is. De Rijksdienst Voor
Ondernemend Nederland (RVO) is in Nederland verantwoordelijk voor de regeling.
Voor de uitvoering van deze regeling is het KCB ingeschakeld. Het
KCB controleerde of het product
dat voor interventie werd aangeboden, voldeed aan de eisen. In
totaal zijn sinds de zomer 240 meldingen gedaan bij RVO, 36 voor
groen oogsten/niet oogsten en
204 voor het uit de markt nemen
van het eindproduct. Verreweg de
meeste aanvragen betrof interventie van appelen en peren (totaal 203), gevolgd door paprika
(26), pruimen (8) en wortelen (3).
Voor de regelingen groen oogsten
/niet oogsten worden per melding
twee controles uitgevoerd. Tijdens de eerste controle wordt de
kwaliteit beoordeeld en de opgegeven hoeveelheid nagemeten. Bij
de tweede controle wordt vastgesteld of het product daadwerkelijk
niet geoogst en gedenatureerd
(vernietigd) is. Appelen en peren liggen dan bijvoorbeeld op de grond en wortelen zijn
ondergefreesd. Bij de regeling ‘uit de markt nemen’ zijn 197 van de 204 partijen naar
de voedselbank gegaan. Nadat de kwaliteit en het gewicht akkoord zijn bevonden
door de inspecteur, wordt er op iedere doos een EU sticker ‘interventie’ geplakt. Daarna wordt de partij naar een distributiecentrum van een voedselbank gestuurd, waar
het KCB steekproefsgewijs een bestemmingscontrole uitvoert.
Aanduidingen en begeleidende documenten groenten en fruit
Afgelopen jaar is het KCB gestart om extra aandacht te vragen voor de aanduidingen
op verpakkingen van groenten en fruit en de begeleidende documenten. Bij alle zendingen moet een begeleidend document zitten, met daarop per product aangegeven
wat het land van oorsprong is. Bij twijfel over het land van oorsprong, moet altijd getraceerd kunnen worden waar het product vandaan komt. Startpunt van het verbetertraject was een brief, begin 2015 verzonden aan alle marktdeelnemers, én een update
van het document: Interpretatie Aanduidingsvoorschriften op de website van het KCB.
Vervolgens is bij een groot aantal sorteer- en pakstations en handelsbedrijven door de
KCB inspecteur (samen met het bedrijf), gekeken naar waar deze aanduidingen duidelijker en overzichtelijker kunnen. Ook wordt er gekeken of de verplichte gegevens over
het product zijn te vinden in alle papieren. Zo zijn bij tal van bedrijven verbeteringen
doorgevoerd bij een herziene druk van gebruikte etiketten en verpakkingen.
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Ervaringen kwaliteit groenten en fruit
Hieronder zijn voor enkele groenten en fruit de ervaringen weergegeven:
Paprika
In totaal werden er 246 partijen afgekeurd waarvan 72 uit Nederland en 174 uit het
buitenland. De Nederlandse paprika’s werden 20 keer afgekeurd voor aanduidingen,
27 keer voor bederf, 19 keer voor kwaliteit uitwendig en 6 keer voor manco inhoudsgewicht. Het resultaat in 2015 is hiermee ruim 37% lager dan in 2014 als het gaat om
afgekeurde partijen. Met name binnenrot is zo goed als achterwege gebleven. Buitenlandse paprika’s werden juist vaker afgekeurd dan in 2014 en dit percentage steeg
daarmee bijna 76%. Hier betrof het vooral bederf en kwaliteit uitwendig, in totaal 139
partijen. Voor ontbrekende of verkeerde aanduidingen werd 35 keer afgekeurd.
Tomaten
Bij de tomaten kwamen er, net als in 2014, minder afkeuringen voor dan bij paprika’s.
In totaal zijn er 117 afkeuringen geregistreerd. Hiervan waren er 63 voor Nederlands
product en 54 voor buitenlands. De 117 afkeuringen betekende een stijging van bijna
21% ten opzichte van 2014. Afkeuringen Nederlands product betroffen 44 keer aanduidingen en 14 keer uitwendige kwaliteit, waaronder rot. Voor buitenlandse tomaten
ging het 37 keer om aanduidingen en 17 keer om kwaliteit. Gezien het geringe aantal
afkeuringen bij zo’n ‘groot’ product, mogen we wel spreken van een kwalitatief probleemloos product.
Sla
Bij sla, onderverdeeld in hoofdzakelijk botersla en ijsbergsla, waren er in 2015 aanmerkelijk meer afkeuringen dan in 2014 (van 17 naar 51). De afkeuringen waren gelijk
verdeeld over de botersla en de ijsbergsla (27 om 24). Buitenlandse sla werd in totaal
23 keer afgekeurd. Afkeuringen van Nederlandse sla betroffen tien keer rot en twaalf
keer kwaliteit uitwendig. De aantallen bij de buitenlandse sla lagen op vijf, respectievelijk zeven keer. De overige afkeuringen betroffen de aanduidingen. Het aantal afkeuringen bij dit relatief kleine product ten opzichte van de tomaat en paprika, wordt
vooral veroorzaakt door de grotere gevoeligheid voor smet van dit broze bladproduct.
Uien
In het seizoen 2014-2015 moesten verschillende partijen Nederlandse uien afgekeurd
worden vanwege ernstige gebreken zoals koprot, halsschimmel of wortelschimmel.
Deze gebreken nemen de laatste jaren toe. Ook in de eerste helft van het daaropvolgende seizoen (2015-2016) moesten om deze reden regelmatig partijen worden afgekeurd. Uien worden beoordeeld op basis van de Algemene Handelsnorm, dit houdt in
dat er weinig en lage eisen gesteld worden ten aanzien van de kwaliteit. Afkeuringen
vanwege het niet voldoen aan de eisen hiervan, met uitzondering van de reeds hierboven genoemde gebreken, kwamen nagenoeg niet voor. De uien werden in het najaar van 2015 onder wisselende omstandigheden binnengehaald. Normaal gesproken
is de kleur van de uien mooi wanneer de uien onder droge omstandigheden kunnen
worden opgeslagen, en is deze matig wanneer dit onder vochtige omstandigheden
gebeurt. De plantuien werden onder zeer goede omstandigheden gerooid en verwerkt, waardoor dit product een uitstekende kleur en kwaliteit had. Helaas was het
weer in het najaar van 2015 wisselvalliger, waardoor niet alle uien even mooi opgeslagen konden worden. Daarom fluctueerde de kleur van de uien sterk aan het eind van
2015. De kwaliteit van de uien afkomstig van het zuidelijke halfrond was uitstekend.
Slechts één partij moest vanwege bederf afgekeurd worden.
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Champignons
Nederland is een groot importeur van buitenlandse champignons. De meeste import
in 2015 was afkomstig uit Polen, maar ook uit België en Duitsland werden regelmatig
champignons geïmporteerd en veelal weer gere-ëxporteerd. Het aanduiden van de
partijen vroeg de nodige aandacht. Bij 87,5% van alle afgekeurde partijen waren de
aanduidingen niet in orde. Enerzijds omdat de aanduidingen niet aanwezig waren en
anderzijds omdat het aangeduide land van oorsprong niet overeenkwam met het werkelijke land van oorsprong. Wanneer buitenlandse champignons niet of niet goed waren aangeduid, werd dit kortgesloten met de controlediensten van deze landen. De
kwaliteit van Nederlandse champignons was over het algemeen prima. Af en toe werd
een partij aangetroffen met lichte bacteriestip op de hoeden of met teveel kneuzingen.
Appels
Het seizoen 2014-2015 verliep vrij voorspoedig, de kwaliteit van de appels was behoorlijk goed. Ondanks het
feit dat de vruchten gemiddeld genomen nogal eens aan
de rijpe kant waren. Vruchten met een hoger rijpheidstadium zijn gevoeliger voor buts, dit kwam dan ook vaker
voor. Gelukkig betrof het meestal kleinere butsen die
nog net binnen de tolerantie van de aangeduide klasse
vielen. In het najaar was het weer erg wisselvallig en
daalde met enige regelmaat hagel neer op het fruit,
waardoor de oogst verloren ging of de appels niet meer
aan de kwaliteitsvoorschriften voldeden. Toch leidde dit
niet tot veel afkeuringen, omdat de verpakkers hierop
goed inspeelden. Een probleem dat ook dit jaar weer regelmatig voorkwam, was steelrot. Waarschijnlijk is er
een relatie tussen het steeds vaker ontbreken van de
stelen en het ontstaan van steelrot. Het is in dit kader belangrijk dat de plukkers de
vruchten met steel oogsten.
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De kwaliteit van de buitenlandse appels was vrij goed. Appels afkomstig van het zuidelijke halfrond gaven een wisselend beeld te zien. Vooral aan het begin van het seizoen
moesten partijen afgekeurd worden vanwege kurkstip en lenticelrot. De aanduidingen
waren niet altijd in orde. Vaak was in dit soort gevallen alleen de naam van het merk
aangeduid in plaats van de verplichte naam van de variëteit.
Peren
In het begin van het jaar kwam op de Nederlandse Conference-peren regelmatig lichte
verruwing voor. In het begin van het nieuwe seizoen kwam dit vrijwel niet meer voor.
Wel stak plotseling stemphylium (zwartvruchtrot) de kop op.
In het najaar was het niet eenvoudig om partijen te vinden die nog strak hardgroen
waren, veel partijen waren ietwat getint. Aan het einde van seizoen 2014-2015 nam
het aantal afkeuringen voor ernstige gebreken toe. Het betrof afkeuring vanwege inwendig bruin en slijtage.
Citrus
De kwaliteit van de Europese sinaasappels, mandarijnen en citroenen was goed. Op
de vruchten kwamen weinig tot geen schilgebreken of andere gebreken voor.
De kwaliteit van het citrus uit de derde landen fluctueerde sterk. Vooral windschade
op schil was een veel voorkomende reden om sinaasappels of mandarijnen af te keuren. In de maand september moesten veel partijen worden afgekeurd vanwege ernstige gebreken als groene penicilium
schimmel, rot of smelters. De oorzaak
hiervan was dat de partijen te lang in
opslag hadden gestaan.
Druiven
De aanduidingen bij druiven waren
vaak niet in orde. Meestal ontbrak de
naam van de variëteit, maar ook het
land van oorsprong en/of de klasse
aanduiding.
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In kwalitatief opzicht was het geen slecht jaar. De zuiverheid van de druiven bleef weliswaar aandacht vragen, maar dit verbetert langzaam. Een aandachtspunt was de
kleur bij de rode variëteiten, zoals Red Globe, Crimson of Red Flame. De laatste jaren
is de kleurintensiteit afgenomen. Parallel hieraan nam in de trossen het aantal bessen,
dat vrijwel geen kleur meer heeft, toe. Het was daardoor erg lastig om te bepalen of
zulke trossen nog aan de eisen van klasse I voldoen, ondanks het feit dat de brixwaarden ruim boven de minimumwaarden lagen.
Vijgen
Het afgelopen jaar moesten tijdens importinspecties plotseling partijen vijgen uit een
niet nader te noemen land afgekeurd worden, omdat deze sterk vervuild waren. Uit
navraag bleek, dat het in het land van oorsprong gebruikelijk was om de vijgen te besproeien met een mengsel, dat de vruchten moest beschermen tegen roest tijdens de
groeiperiode en het transport. De producten moeten volgens de handelsnorm nagenoeg vrij van vreemde substanties zijn. Dat was hier nadrukkelijk niet het geval.

4.1 Controle BOB, BGA, GTS
Het KCB is in 2013 aangewezen als bevoegde autoriteit voor de controle op Beschermde Oorsprongs Benamingen (BOB), Beschermde Geografische Aanduidingen (BGA) en
Gegarandeerde Traditionele Specialiteiten (GTS), die zijn gerelateerd aan groenten en
fruit. Dit betekent controle van het, door de EU goedgekeurde, productdossier van de
Westlandse Druif en het in aanvraag zijnde dossier van de Brabantse Wal asperge.

In overleg tussen het ministerie van EZ, de NAK en het KCB, is afgesproken dat wordt
verkend of het KCB ook kan worden aangewezen als bevoegde instantie voor de controle op de productdossiers voor de aardappelen Opperdoezer Ronde en Meerlander.
De juridische kant van dit traject loopt nog, in praktische zin is het uitvoerbaar gebleken.
In 2015 is het KCB begonnen met invulling geven aan de nieuwe controletaak door een
controlesystematiek te ontwikkelen. In mei hebben daarvoor nulmetingen plaatsgevonden bij de Opperdoezer Ronde, de Brabantse Wal Asperge en de Meerlander. Er is
getoetst of de producten die een erkenning hebben (of in aanvraag zijn) voldoen aan
de eisen die beschreven staan in de productdossiers. Er zijn een aantal knelpunten
geconstateerd. Deze zijn onder andere met het ministerie van EZ besproken zijn en
worden door de telerscollectieven aangepakt. Er is nog geen generieke controlesystematiek tot stand gekomen; verschillende zaken moeten nog verder uitgezocht worden.
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HOOFDSTUK 5

Overtredingen
Waarschuwingen
In het geval van een (lichte) overtreding van de kwaliteitsvoorschriften voor groenten
en fruit wordt meestal volstaan met een schriftelijke waarschuwing naar de betreffende marktdeelnemer. In 2015 zijn acht waarschuwingsbrieven verzonden, in 2014
waren dit er negen.
Aanhangig gemaakte en behandelde tuchtrechtzaken
Overtredingen van de kwaliteitsvoorschriften voor groenten en fruit kunnen door het
KCB worden voorgelegd aan het onafhankelijke Tuchtgerecht. Wanneer het Tuchtgerecht vindt dat de voorgelegde overtreding bewezen is, kan de marktdeelnemer een
maatregel opgelegd krijgen, bijvoorbeeld in de vorm van een geldboete. In onderstaand overzicht zijn de aanhangig gemaakte en de afgehandelde tuchtrechtzaken
weergegeven. Uit het overzicht blijkt, dat in 2015 door het KCB 45 zaken aanhangig
zijn gemaakt bij het Tuchtgerecht. In 2014 waren dit er 19. In 2015 heeft het Tuchtgerecht negen zaken afgehandeld, die in 2014 aanhangig waren gemaakt. Evenals in
2014 het geval was, zijn in 2015 geen zaken door de NVWA overgenomen om te worden voorgelegd aan het Openbaar Ministerie voor strafrechtelijke afdoening. Een
groot deel van de tuchtrechtzaken had betrekking op geconstateerde overtredingen
van de aanduidingsvoorschriften, bijvoorbeeld een verpakking die niet van de voorgeschreven aanduidingen is voorzien.
Niet ontvankelijk/vrijspraak
In één zaak, die in 2015 aanhangig is gemaakt en door het Tuchtgerecht is behandeld,
oordeelde het Tuchtgerecht dat het KCB niet ontvankelijk was. In alle overige behandelde zaken in 2015 waarin het Tuchtgerecht uitspraak heeft gedaan, zijn de door het
KCB ten laste gelegde overtredingen bewezen verklaard en heeft het Tuchtgerecht de
betrokken marktdeelnemers veroordeeld tot het betalen van een geldboete.
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

2015

2014

2013

2012

2011

45
42
19

19
14
4

22
21
3

26
32
8

30
24
3

35
7

9
5

14
7

23
9

16
8

12

9

4

2

9

Geldboetes
Op die ene zaak na, waarin het KCB niet ontvankelijk werd verklaard, legde het Tuchtgerecht in 2015 in de overige 41 zaken een onvoorwaardelijke geldboete op. De opgelegde onvoorwaardelijke geldboetes varieerden van € 225,- tot € 3.500,-. In geen enkele zaak werd de maximale boete van € 6.700,- opgelegd. Als richtlijn voor de hoogte
van de opgelegde geldboete hanteert het Tuchtgerecht meestal het (potentieel) be26

haalde economische voordeel. Daarnaast spelen de grootte van de partijen groenten
en fruit én de ervaring met de betreffende marktdeelnemer een rol.
Berisping en openbaarmaking uitspraak
In 2015 heeft het Tuchtgerecht geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een
marktdeelnemer een berisping op te leggen of de tuchtrechtelijke uitspraak openbaar
te maken.
Voorwaardelijke geldboetes
In 35 zaken heeft het Tuchtgerecht naast een onvoorwaardelijke geldboete een voorwaardelijke geldboete opgelegd, in 2014 waren dit zeven zaken. Het opleggen van een
voorwaardelijke geldboete heeft als doel een herhaling van een overtreding te voorkomen. Bij het opleggen van een voorwaardelijke geldboete houdt het Tuchtgerecht
meestal een proefperiode van een jaar aan. Wanneer binnen die proefperiode weer
een overtreding wordt geconstateerd, kan het Tuchtgerecht besluiten om de voorwaardelijke geldboete om te zetten in een onvoorwaardelijke geldboete. Evenals in
2014 deed deze situatie zich in 2015 niet voor.
College van Beroep voor het bedrijfsleven
In 2015 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB) uitspraak gedaan in
een beroep dat een marktdeelnemer had ingesteld tegen een door het Tuchtgerecht
opgelegde geldboete in 2013. Het CBB heeft het beroep ongegrond verklaard, waardoor de betrokken marktdeelnemer alsnog de opgelegde geldboete diende te betalen. Daarnaast heeft een marktdeelnemer in 2015 bij het CBB beroep ingesteld tegen
een in dat jaar door het Tuchtgerecht opgelegde geldboete. In dat beroep heeft het
CBB nog geen uitspraak gedaan.
TUCHTGERECHT KCB
mr.dr. G. Snijders

voorzitter

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 2015
Bestuur
ir. K.J. van Ast
ir. M. de Graaf
ir. M.J.B. Jansen
drs. A.J.M. Klaassen
ir. G. Mulder
P. van Osch
ir. J.P.A. Roefs MBA
drs. R. Roodenburg
M. de Vries

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

Plaatsvervangers
mw. drs. H.J. Crielaard
vacature
vacature
vacature
vacature

CBL
DPA
LTO-Nederland
VGB
Frugi Venta

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

Financiën
Balans per 31 december 2015

Activa

2015

2014

Vaste activa

1.820.287

1.149.134

Vorderingen en overlopende activa

2.640.263

2.438.803

Liquide middelen

5.608.565

6.471.939

10.069.115

10.059.876

6.124.756

6.343.097

364.000

368.000

3.580.359

3.348.779

10.069.115

10.059.876

2015

2014

Baten

14.768.205

14.510.627

Lasten

14.986.546

14.289.674

(218.341)

220.953

Totaal Activa
Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen
Schulden op korte termijn
Totaal passiva
Exploitatierekening 2015

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

Uien Trostomaten Komkommers

Tomaten
107.223
102.837
93.065
69.731
70.463
62.492
4.378
3.455
3.657
0
6.056
4.890
7.080
5.737
5.597
14.813
16.834
16.531
13.598
12.365
9.803
9.416
9.966
7.250
5.530
3.842
3.859
74.833
67.941
61.524
306.602
299.496
268.668

Paprika

26.379
29.552
30.168
6.635
4.517
6.815
603
681
1.317
0
5.898
4.818
8.195
5.773
14.748
1.692
1.946
1.978
3.834
860
876
3.263
1.446
1.099
71
151
66
17.743
17.146
13.725
68.415
67.970
75.610

Appelen

27.359
22.921
21.072
1.321
850
2.098
675
1.310
3.317
0
14.099
13.235
837
783
881
153
542
161
4.221
895
3.181
9.016
7.681
5.789
1.452
90
1.582
20.758
17.187
20.324
65.792
66.358
71.640

Wortelen

21.816
24.290
16.747
35.369
37.591
24.787
3.131
1.042
1.316
0
39.833
33.799
12.129
13.441
10.164
9.793
8.936
6.638
13.000
9.411
2.784
6.405
4.008
598
4.167
4.305
952
67.210
72.963
42.140
173.020
215.820
139.925

Peren

17.445
16.684
16.964
10.234
12.471
17.393
2.163
2.564
2.608
0
1
52
13.531
14.193
15.252
249
159
286
42
18
79
6
34
3
26
14
23
7.240
6.599
6.098
50.936
52.737
58.758

Champignons

287.704
299.109
288.353
51.575
49.397
45.641
7.868
7.210
8.276
0
17.502
18.818
16.270
17.893
23.593
25.039
25.678
30.333
25.498
24.543
22.584
19.033
18.634
18.610
52.094
44.396
43.120
74.108
71.703
75.021
559.189
576.065
574.349

58.079
58.710
49.302
63.617
69.203
62.074
4.131
3.864
3.310
0
20.658
13.044
11.769
8.047
9.517
17.696
18.495
15.123
3.949
4.186
4.786
3.745
3.896
2.419
5.318
3.334
2.794
49.171
41.875
36.791
217.475
232.268
199.160

36.026
35.250
32.863
103.085
108.558
117.723
40.219
39.081
42.052
0
72.250
34.086
24.571
26.545
30.730
10.273
10.629
7.545
10.250
15.679
9.658
5.583
5.279
6.285
8.350
7.125
10.403
9.827.732
643.706
672.830
10.066.089
964.102
964.175

185.301
210.065
197.455
63.187
70.325
55.546
3.097
5.266
4.959
0
2.728
959
11.317
16.421
12.256
8.666
9.006
8.627
3.138
2.642
2.893
4.911
6.624
3.601
502
363
462
14.747
18.787
18.138
294.866
342.227
304.896

					
Export Nederlandse groenten en fruit (x 1000 kg.)									
Land
Duitsland
2015
2014
2013
Engeland
2015
2014
2013
Belgie/Luxemburg 2015
2014
2013
Rusland
2015
2014
2013
Frankrijk
2015
2014
2013
Zweden
2015
2014
2013
Polen
2015
2014
2013
Tsjechië
2015
2014
2013
Italië
2015
2014
2013
Overige landen
2015
2014
2013
Totaal alle landen 2015
2014
2013

32

29

COLOFON

Jaarverslag 2015 is een uitgave van het KCB
Louis Pasteurlaan 6
2719 EE Zoetermeer
Telefoon: 070 - 308 80 00
Telefax: 088 - 308 82 20   
Website: www.kcb.nl
IV

