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Bijlage 1. Addendum Arbeidsovereenkomst Fytosanitaire 

Controlemedewerker 
Versie: 1.1 

 

Ondergetekenden: 

 

Naam bedrijf: 

Rechtsgeldig vertegenwoordigd door: 

Adres: 

Postcode en vestigingsplaats: 

Hierna te noemen: werkgever, 

 

Naam werknemer: 

Adres:  

Postcode en woonplaats: 

Hierna te noemen: werknemer 

 

Overwegen: 

 
• dat werkgever en werknemer een arbeidsovereenkomst zijn aangegaan, d.d. XX-XX-XXXX 

welke schriftelijk is vastgelegd; 

• dat vanaf de ingangsdatum voor fase 3 van het Border Operating Model (BOM) de 
exportzendingen naar het VK van snijbloemen, groenten en moeten worden geïnspecteerd, 
aangemeld in e-CertNL en zijn voorzien van een fytosanitair certificaat; 

• dat een door de NVWA erkend bedrijf of een daaraan gekoppeld bedrijf bevoegde fytosanitaire 
controlemedewerkers kan aanwijzen, die controles mogen uitvoeren op snijbloemen, groenten 
en fruit voor export naar het VK en die zijn opgenomen in het register fytosanitaire 

controlemedewerkers;  
• dat partijen in het kader hiervan aanvullende afspraken zijn overeengekomen; 
• dat partijen het wenselijk achten om deze nadere afspraken schriftelijk vast te leggen in dit 

addendum bij voormelde arbeidsovereenkomst. 

 

Verklaren hierbij te zijn overeengekomen als volgt: 

 

1. Werknemer zal met ingang van XX-XX-XXXX aanvullende taken verrichten als bevoegd 

fytosanitaire controlemedewerker.  De werknemer heeft daartoe de benodigde kwalificaties en is 

opgenomen in het NVWA-register fytosanitaire controlemedewerkers teneinde controles uit te 

kunnen voeren op snijbloemen/groenten en fruit voor de export naar het VK. 

 

2. Werknemer voert gemiddeld genomen over een halfjaar minimaal 4 uur per week fytosanitaire 

controles uit. 

 

3. Bij het uitvoeren van zijn/haar taak als fytosanitaire controlemedewerker zal hij/zij zich 

uitsluitend laten leiden door de eisen van de relevante fytosanitaire regelgeving en de door 

hem/haar geconstateerde feiten inzake het voldoen aan die regelgeving. 

 

4. Het is werkgever niet toegestaan om de fytosanitaire controlemedewerker instructie te geven 

over de gewenste uitkomst van de controle dan wel suggesties daarover te doen en het is de 

werknemer niet toegestaan dergelijke instructies of suggesties op te volgen.  

 

5. Wanneer werkgever zich niet houdt aan het gestelde onder punt 4 of bij twijfel daarover zal de 

fytosanitaire controlemedewerker daar onverwijld melding van doen bij het Kwaliteits Controle 

Bureau of de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. 
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6. De afspraken in dit addendum op de arbeidsovereenkomst gelden vanaf de ondertekening 

daarvan door werkgever en werknemer. 

 

7. Op het moment dat: 

a. de erkenning van de erkenningshouder eindigt; 

b. de erkenning wordt geschorst voor de duur van de schorsing; 

c. indien de werknemer in dienst is van een aan een erkenningshouder gekoppeld bedrijf, dat 

bedrijf die koppelingsstatus verliest; of 

d. de arbeidsovereenkomst tussen werknemer en werkgever wordt beëindigd,  

is de werknemer niet langer bevoegd als fytosanitaire controlemedewerker en kan hij/zij de 

aanvullende taken niet uitvoeren. 

 

Dit addendum maakt na ondertekening onlosmakelijk deel uit van de arbeidsovereenkomst tussen 

werkgever en werknemer d.d. XX-XX-XXXX. 

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt op XX-XX-2022, 

 

Handtekening werkgever    Handtekening werknemer 
 


