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Aanleiding en doel 
Als gevolg van de Brexit moet eind 2023 (exacte datum is nog niet bekend) voor export naar het 
Verenigd Koninkrijk (VK, hier wordt bedoeld: Engeland, Schotland en Wales) snijbloemen, groenten 
en fruit zijn voorzien van een fytosanitair certificaat. Aan de situatie dat deze producten zonder 
certificaat naar het VK konden worden uitgevoerd, komt dus een eind. Vanaf deze datum moeten 
alle zendingen met deze producten worden geïnspecteerd, aangemeld in e-CertNL en voorzien van 
een fytosanitair certificaat. Deze extra handelingen zullen de logistiek van de exporterende 
bedrijven verstoren en een extra aanslag betekenen op de inspectiecapaciteit van de 
verantwoordelijke keuringsdienst. 

Om deze problemen te beperken is een Bedrijfscontrolesysteem ontwikkeld dat voldoet aan de 
internationale en communautaire wet- en regelgeving en de standaarden onder de internationale 
plantgezondheidsconventie (ISPM 12) zodat de NVWA mede op basis hiervan fytosanitaire 
certificaten kan afgeven. Met behulp van dit Bedrijfscontrolesysteem kunnen erkende bedrijven 
zendingen van snijbloemen, groenten en fruit voor export en re-export naar het VK in e-CertNL 
invoeren en laten waarmerken. Ter controle zal de keuringsdienst steekproefsgewijs inspecties 
uitvoeren in plaats van de huidige 100% eindinspectie. 

Deze erkenning staat los van de erkenning Voorraadregister. Bij de aanvraag van een fytosanitair 
certificaat voor snijbloemen, groenten en fruit voor het VK in e-CertNL kan gebruik gemaakt 
worden van een combinatie van zekerheden uit deze bedrijfserkenning, de erkenning 
Voorraadregister en eindinspecties door de keuringsdienst. De keuringsdienst blijft alle 
zendingsinspecties uitvoeren op planten met hoge fytosanitaire prioriteit. 

Artikel 1. Erkenning en opname in het register 

De erkenningshouder dient zich middels de daarvoor bedoelde aanvraagprocedure aan te melden 
bij de NVWA. Hiermee verklaart erkenningshouder op de hoogte te zijn van de voorwaarden in 
deze erkenning, de uit te voeren werkzaamheden door de keuringsdienst en de NVWA en de 
daarmee samenhangende kosten. Het aanvraagformulier is te vinden op de pagina 
nvwa.nl/bedrijfscontrole. 

Artikel 2. Definities 

Aanvraag erkenning: Het indienen van de aanvraag voor deelname aan de NVWA-erkenning 
middels de daarvoor bedoelde aanvraagprocedure van de betreffende keuringsdienst. 

Basisnorm voor snijbloemen, groenten en fruit: De Nederlandse fytosanitaire eis dat bij 
export het product praktisch vrij is van organismen (insecten, virussen, nematoden, schimmels en 
bacteriën). 

Bedrijfsaudit: De initiële audit, de jaarlijkse officiële audit op reeds erkende bedrijven, alsook het 
tussentijds toezicht bij aangemelde wijzigingen in het bedrijfsplan. 

Bedrijfscontrolesysteem: Opgestelde en geïmplementeerde procedures en werkwijzen 
voorgeschreven door de NVWA en per erkenningshouder uitgewerkt in een bedrijfsplan, op basis 
waarvan een bevoegd fytosanitair controlemedewerker vaststelt of het product voldoet aan de 
landeneisen van het VK en de basisnorm en op grond waarvan voor goedgekeurde zendingen, na 
eventuele steekproefinspectie, een fytosanitair certificaat door de keuringsdienst kan worden 
gewaarmerkt. 
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Bedrijfsplan: Een beschrijving van de uitwerking van het Bedrijfscontrolesysteem van het 
betreffende bedrijf van de erkenningshouder, waarin verantwoordelijkheden, bevoegdheden en 
taken in combinatie met onder de erkenning vallende bedrijven, processen en systemen zijn 
vastgelegd. Hoofdzaak vormen de controle en registratie van het product, dat moet voldoen aan de 
fytosanitaire eisen van het VK, de basisnorm en de eisen ten aanzien van traceerbaarheid, naast 
de eisen ten aanzien van de deskundigheid en onafhankelijkheid van de bevoegd fytosanitaire 
controlemedewerker en de inspectielocatie(s). Het format voor het invullen van het bedrijfsplan is 
te vinden op de NVWA website. 

Bevoegde fytosanitair controlemedewerker: Een binnen het bedrijf daartoe aangewezen 
onafhankelijk persoon met het vereiste opleidingscertificaat voor Bedrijfscontrolesystemen voor 
export naar het VK van snijbloemen en/of groenten en fruit (afhankelijk van het behaalde 
certificaat). 

e-CertNL: In Nederland gebruikt elektronisch systeem dat de aanvraag en afgifte van fytosanitaire 
certificaten regelt. 

Erkend bedrijf: Een bedrijf waarvoor, na het succesvol doorlopen van de bedrijfsaudit(s), de 
NVWA een besluit heeft afgegeven dat het voldoet aan de erkenningsvoorwaarden dat is 
opgenomen in het NVWA Register fytosanitaire Bedrijfscontrolesysteem. 

Erkenning: Op basis van een audit (bedrijfsinspectie) afgegeven autorisatie aan de 
erkenningshouder die het bedrijf en de aan hem gekoppelde bedrijven in staat stelt om zelf 
fytosanitaire controlehandelingen te verrichten, waarbij een bevoegd fytosanitair 
controlemedewerker controles uitvoert op snijbloemen en/of groenten en fruit bestemd voor export 
naar het VK. Indien de zending, en elke partij in de zending, voldoet aan de exporteisen en de 
basisnorm mag de zending in e-CertNL worden aangeboden voor waarmerking van een fytosanitair 
certificaat. 

Erkenningshouder: Het in Nederland geregistreerde en gevestigde bedrijf dat houder is van deze 
erkenning en daarmee verantwoordelijkheid draagt voor de aanvragen van fytosanitaire 
certificaten binnen deze erkenning. 

Export: het transport van planten en plantaardige producten vanuit de EU naar een 3e land met 
inbegrip van re-export. 

Fytosanitaire controle: Controle gericht op het gedegen vaststellen van de fysieke aan- of 
afwezigheid van gereguleerde organismen in relatie tot de landeneisen VK en de basisnorm door 
een bevoegd fytosanitair controlemedewerker. 

Fytosanitaire controlemedewerker: medewerker van een erkend bedrijf of een daaraan 
gekoppeld bedrijf die controles mag uitvoeren op snijbloemen, groenten en fruit voor export naar 
het VK en die is opgenomen in het register fytosanitaire controlemedewerkers. 

Fytosanitair preventieplan: Een plan dat alle voorzorgsmaatregelen beschrijft die een bedrijf 
neemt om introductie en verspreiding van schadelijke organismen te voorkomen, eventuele 
introducties vroegtijdig te herkennen en zo de kansen op verspreiding te minimaliseren. 

Gekoppeld bedrijf: Bedrijf dat door de erkenningshouder is opgevoerd in de erkenningsaanvraag 
voor levering van snijbloemen of groenten en fruit voor export naar het VK en onder 
verantwoordelijkheid van de erkenningshouder fytosanitaire controles daaraan laat uitvoeren door 
de fytosanitaire controlemedewerker. 

Inspectielocatie: De in de erkenning vastgelegde locatie waar het product staat en ter officiële 
inspectie dan wel controle wordt aangeboden. 

Internationale notificatie: Berichtgeving van de NPPO van het ontvangende land aan de NPPO 
van het verzendende land over afwijkingen op de fytosanitaire afspraken. Dit kan zijn vanwege 
afwijkingen in documenten of de vondst van een gereguleerd organisme. 
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Ketenpartij: Een ondernemer of dienstverlener waarmee de eigen activiteiten worden afgestemd 
omdat deze partij eerder of later een rol speelt in het exportproces. 

Landeneisen VK: Door de NVWA uitgegeven documenten inzake de fytosanitaire eisen die gelden 
voor de export van planten en plantaardige producten naar het VK. Het overzicht is gebaseerd op 
de bij de NVWA bekende eisen van het ontvangende land. Het is aan de exporterende partij om 
steeds te verifiëren of dit de meest recente eisen zijn. 

Looptijd erkenning: De tijd vanaf het moment dat de erkenningshouder erkend wordt tot en met 
het aflopen daarvan (na 5 jaar), dan wel het intrekken van de erkenning door de NVWA, op 
verzoek van het erkende bedrijf dan wel n.a.v. onderzoek door of vanwege de NVWA. 

Non-conformiteit: De erkenningshouder voldoet niet aan de geldende erkenningsvoorwaarden. 

NPPO: De National Plant Protection Organization is onder de International Plant Protection 
Convention verantwoordelijk voor het uitvoeren van fytosanitaire taken gericht op het tegengaan 
van de introductie, vestiging en verspreiding van schadelijke plantenziekten en plagen. Hiervoor is 
binnen de NVWA de NPPO ondergebracht. 

Officiële inspectie: Inspectie uitgevoerd door de daartoe door het ministerie van LNV 
aangewezen instantie, zijnde de NVWA en de plantaardige keuringsdiensten KCB, Naktuinbouw, 
NAK en BKD. 

Partij: 
een te inspecteren eenheid binnen het Bedrijfseigen Controlesysteem voor zowel snijbloemen als 
groenten en fruit als re-export: 
- één botanische soort of, waar van toepassing in de regelgeving, één geslacht en, 
- één dag van aanleveren en, 
- één land van herkomst en, 
- één leverancier/factuurrelatie (De veiling telt hierbij NIET als één leverancier. Product van de 
veiling wordt voor nationale- en handelspartijen op teler-niveau gecontroleerd. Import-product 
wordt op niveau van het fytosanitaire importcertificaat gecontroleerd) 

Daaraan gekoppeld is de te inspecteren eenheid voor Nederlandse teler die participeert als 
gekoppeld bedrijf: 
- één botanische soort of, waar van toepassing in de regelgeving, één geslacht en, 
- één dag van aanleveren en, 
- afkomstig uit één compartiment/locatie 

Planten en plantaardige producten met een hoge fytosanitaire prioriteit (afgekort: planten 
met hoge fytosanitaire prioriteit): Planten bestemd voor opplant, aardappels en sommige andere 
planten en zaden die door de VK als zodanig worden aangemerkt. 

Re-export: Zending die is geïmporteerd in een land (EU lidstaat) van waaruit zij vervolgens weer 
wordt geëxporteerd naar een derde land (buiten de EU) en die voordat deze wordt gereëxporteerd 
kan worden opgeslagen, opgesplitst, gecombineerd met andere zendingen of van verpakking kan 
veranderen. 

Register fytosanitaire bedrijfscontrolesysteem: Door de NVWA bijgehouden niet openbare lijst 
van Nederlandse bedrijven die onder deze regeling erkend zijn. 

Register fytosanitaire controlemedewerkers: Namens de NVWA bijgehouden niet openbare 
lijst van controlemedewerkers die de opleiding en nascholing fytosanitaire controlemedewerker met 
succes hebben gevolgd. Hierin staan vermeld de naam van de fytosanitaire controlemedewerker, 
de datum waarop die persoon het opleidingscertificaat heeft ontvangen en welke nascholing is 
gevolgd, bijgehouden door de organisatie die namens de NVWA de toetsen afneemt. 
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Systeemverantwoordelijke organisatie: De organisatie (NVWA) die verantwoordelijk is voor 
het functioneren van het gehele Bedrijfscontrolesysteem. 

Artikel 3. Administratieve verantwoordelijkheden en 
verplichtingen 

3.1. De erkenningshouder is en blijft in Nederland gevestigd, is bij de NVWA en bij de 
betreffende keuringsdienst geregistreerd, heeft een fytosanitair registratienummer, is 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft en behoudt toegang tot e-CertNL. 

3.2. De inspectielocaties van de erkenningshouder en de aan hem gekoppelde bedrijven zijn 
blijkens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel gelegen in Nederland. 

3.3. De erkenningshouder heeft een fytosanitair preventieplan. 
3.4. De erkenningshouder beschikt over een door de keuringsdienst goedgekeurd bedrijfsplan. 

Dit bedrijfsplan beschrijft hoe aan de voorwaarden voor deze erkenning wordt voldaan en 
bevat alle daarvoor relevante gegevens van het bedrijf van de erkenningshouder alsmede 
van de aan de erkenningshouder gekoppelde bedrijven. 

3.5. De erkenningshouder is verantwoordelijk voor de afstemming van de invulling van die 
voorwaarden met de aan hem gekoppelde bedrijven en geeft in het bedrijfsplan aan hoe 
het naleven van de voorwaarden door die bedrijven geborgd is. 

3.6. De erkenningshouder geeft in het bedrijfsplan aan hoe de samenwerking met gekoppelde 
bedrijven die onder zijn verantwoordelijkheid fytosanitaire bedrijfscontroles uitvoeren, en 
andere ketenpartijen, organisatorisch en praktisch opgezet is. 

3.7. De erkenningshouder houdt het bedrijfsplan actueel en zorgt ervoor dat de desbetreffende 
keuringsdienst altijd een actuele versie van het bedrijfsplan in zijn bezit heeft. 

3.8. Het bedrijfsplan volgt het format dat door de NVWA hiervoor beschikbaar is gesteld 
(nvwa.nl/bedrijfscontrole). Hoofdzaak vormen de controle en registratie van het product, 
dat moet voldoen aan de fytosanitaire eisen van het VK, de basisnorm en de eisen ten 
aanzien van traceerbaarheid, naast de eisen ten aanzien van de deskundigheid en 
onafhankelijkheid van de bevoegd fytosanitaire controlemedewerker en de eisen aan de 
inspectielocatie(s). Bedrijfsgevoelige informatie in het bedrijfsplan hoeft niet te worden 
gedeeld tussen het erkende bedrijf en de gekoppelde bedrijven, maar moet wel 
beschikbaar zijn voor de NVWA en de keuringsdienst. 

3.9. Wijzigingen in het bedrijfsplan ten aanzien van nieuwe aan de aanvrager gekoppelde 
bedrijven, de aard en locatie van activiteiten en inspectielocaties zijn niet toegestaan 
zonder toestemming van de keuringsdienst op basis van een audit. 

3.10. Wijzigingen in het bedrijfsplan ten aanzien van fytosanitaire controlemedewerkers dienen 
onverwijld te worden gemeld aan de keuringsdienst middels aanpassing in het bedrijfsplan, 
maar behoeven geen goedkeuring vooraf. 

3.11. Het bedrijfsplan is voor de inspecteur van de keuringsdienst te allen tijde direct 
beschikbaar ter inzage en is op iedere inspectielocatie aanwezig. 

Artikel 4. Verantwoordelijkheden en verplichtingen ten aanzien 
van de bedrijfsvoering 

Ten aanzien van de erkenningshouder: 
4.1. De erkenningshouder zal uitsluitend producten naar het VK exporteren waarvoor door 

fytosanitaire controles onder deze erkenningsregeling dan wel door de inspecties door de 
keuringsdienst is komen vast te staan dat zij voldoen aan alle eisen en dekkingen genoemd 
in de betreffende landeneisen VK en aan de basisnorm. 

4.2. De erkenningshouder vraagt in e-CertNL uitsluitend fytosanitaire certificaten aan voor 
zendingen die voldoen aan de landeneisen van het VK en de basisnorm. De aangifte in e-
CertNL wordt door de erkenningshouder zelf verricht dan wel in zijn opdracht en onder zijn 
verantwoordelijkheid. 

4.3. De erkenningshouder draagt ten behoeve van de fytosanitaire controles zorg voor een 
adequaat aantal bevoegde fytosanitaire controlemedewerkers, ofwel in eigen dienst ofwel 
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in dienst bij een aan de erkenningshouder gekoppeld bedrijf. Deze zijn opgenomen in het 
Register fytosanitaire controlemedewerkers en gespecificeerd in het bedrijfsplan. De 
erkenningshouder zet enkel fytosanitaire controlemedewerkers in voor de fytosanitaire 
controles die zijn opgenomen in voornoemd Register. 

4.4. De erkenningshouder meldt de betreffende medewerker(s) van zijn bedrijf en van de aan 
hem gekoppelde bedrijven aan voor de cursus fytosanitaire controlemedewerker en betaalt 
de daaraan verbonden opleidingskosten. 

4.5. De erkenningshouder moet borgen dat elke fytosanitaire controlemedewerker van de 
erkenningshouder en van de aan hem gekoppelde bedrijven zijn controletaken onafhankelijk 
en onpartijdig zal uitvoeren en zich daarbij uitsluitend zal laten leiden door hun 
deskundigheid en de eisen van de regelgeving en dat hij daartoe een onafhankelijke positie in 
het betreffende bedrijf inneemt, zoals onomstotelijk moet blijken uit een op naam gestelde, 
volledig ingevulde en door werkgever en werknemer ondertekende aanvulling op de 
betreffende arbeidsovereenkomst, één en ander conform Bijlage 1 (Addendum 
arbeidsovereenkomst fytosanitaire controlemedewerker). 

4.6. De erkenningshouder is ervoor verantwoordelijk dat op elke partij van de zending een 
unieke codering is aangebracht, die op de partij aanwezig blijft en herleidbaar is naar het 
opgegeven referentienummer in e-CertNL en naar en binnen het administratiesysteem van 
het bedrijf. 

4.7. De erkenningshouder moet beschikken over een voor de verantwoordelijke keuringsdienst 
inzichtelijk track-and-trace systeem. In het administratiesysteem van de erkenningshouder 
moet inzichtelijk zijn welke zendingen bestemd zijn voor export naar het VK en waar deze 
zendingen zich bevinden in het exportproces. Desgevraagd, door een keuringsdienst of 
NVWA, moeten de gegevens binnen 1 dag beschikbaar worden gesteld. De administratie 
wordt minimaal 3 jaar bewaard en bevat voor elke fytosanitaire controle minimaal: 
• De datum van de uitgevoerde controle; 
• De unieke nummers van alle betreffende partijen met hun productomschrijving 

(snijbloemen dan wel groenten en fruit, waar van toepassing aangevuld met de 
aanduiding ‘kruiden’) en herkomst (nationaal, Europese Unie of re-export); 

• De naam van de fytosanitaire controlemedewerker die de controle heeft uitgevoerd; 
• De uitslag van de controle (partij voldoet wel/niet aan landeneisen VK, eventueel 

aangetroffen organismen of verdenkingen daarvan en bij afkeuring de reden daarvan). 
Deze registratie dient binnen 1 uur uitgevoerd te worden door de bevoegd fytosanitaire 
controlemedewerker die de controle heeft verricht. In geval van afkeuring dient 
naderhand het land van eventuele herbestemming van de zending / partij te worden 
vastgelegd; 

• Alle naar het VK geëxporteerde zendingen met bijbehorend fytosanitair 
certificaatnummer, de samenstellende partijen en de bijbehorende facturen. 

4.8. De erkenningshouder voert jaarlijks een interne audit uit binnen zijn bedrijf en bij de aan 
hem gekoppelde bedrijven op de naleving van de verplichtingen in dit besluit en de 
tenuitvoerlegging van het bedrijfsplan. 

Ten aanzien van de relatie tussen de erkenningshouder en het gekoppeld bedrijf: 
4.9. Op het moment van de fytosanitaire controle moet te allen tijde ofwel het erkende bedrijf 

ofwel het gekoppelde bedrijf eigenaar zijn van de te controleren partij of zending. De 
eigenaar van de partij of zending heeft de fytosanitaire controlemedewerker in dienst en 
die voert de controle uit. 

4.10. In afwijking van lid 4.9 mogen fytosanitaire controlemedewerkers van de erkenningshouder 
controles uitvoeren op alle aan de erkenningshouder gekoppelde bedrijven zonder dat de 
erkenningshouder eigenaar is van het gecontroleerde product en mag de erkenningshouder 
gebruik maken van fytosanitaire bedrijfscontrolemedewerkers van een aan hem gekoppeld 
bedrijf voor het uitvoeren van fytosanitaire controles aan door dat bedrijf geleverde 
producten die zijn eigendom zijn of worden. 
De NVWA kan besluiten om bij wijze van uitzondering toe te staan dat fytosanitaire 
controlemedewerkers een dienstverband hebben bij een servicedienst binnen een holding 
waar een exporteur onder valt in plaats van bij die exporteur zelf. 
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4.11. In afwijking van lid 4.9 mag een telersvereniging of pakstation als gekoppeld bedrijf 
worden opgenomen in het bedrijfsplan en fytosanitaire controlemedewerkers in dienst 
hebben, op voorwaarde dat de gecontroleerde goederen op het moment van de controle 
het eigendom zijn van een in het bedrijfsplan gespecificeerde teler die lid is van die 
telersvereniging dan wel (mede)eigenaar van dat pakstation, dan wel van de 
erkenningshouder zelf. De uitvoering van de fytosanitaire controles door de 
telersvereniging of het pakstation mag uitsluitend een nevenactiviteit van beperkte omvang 
betreffen. 

4.11a. In afwijking van lid 4.9 mag een andere erkenningshouder als gekoppeld bedrijf worden 
opgenomen in het bedrijfsplan en op een inspectielocatie van die andere erkenningshouder 
controles uitvoeren op producten die het eigendom zijn geworden of zullen worden van het 
erkende bedrijf bedoeld in lid 4.9 en door dat bedrijf zullen worden geëxporteerd. 

Ten aanzien van fytosanitaire controles en controlemedewerkers: 
4.12. De fytosanitaire controles worden uitsluitend uitgevoerd door een bevoegde fytosanitaire 

controlemedewerker. 
4.13. De fytosanitaire controle wordt uitgevoerd op alle partijen binnen de gereedstaande 

zending of op de voorraad waaruit de zendingen worden samengesteld. In alle gevallen zijn 
controleresultaten herleidbaar naar de partijen binnen de zending en zijn op zending- en 
partijniveau de controleresultaten beschikbaar. De zending verandert daarna niet meer van 
samenstelling. 

4.14. De bevoegde fytosanitaire controlemedewerker is in het bezit van een geldig certificaat 
waaruit blijkt dat hij de opleiding Fytosanitaire Bedrijfscontroles met goed gevolg heeft 
doorlopen, onderhoudt die kennis en volgt tijdig de voorgeschreven nascholing. Daarnaast 
voert hij gemiddeld over een semester (lopende van 1 januari t/m 30 juni en van 1 juli t/m 
31 december) minimaal 4 uur per week fytosanitaire controles uit. 

4.15. De bevoegde fytosanitaire controlemedewerker dient kennis te hebben genomen en te 
blijven nemen van de actuele fytosanitaire landeneisen van het VK en de basisnorm ten 
aanzien van de in- en uitvoer van groenten, fruit en snijbloemen. 

4.16. Als een fytosanitaire controlemedewerker van de aanvrager op een gekoppeld bedrijf een 
afwijking constateert op de erkenningsvoorwaarden, die mogelijk fytosanitaire risico’s 
veroorzaakt, dient hij onverwijld contact op te neemt met de keuringsdienst om instructies 
te vragen. 

Ten aanzien van melding van vondsten: 
4.17. Bij vermoeden van de aanwezigheid van een door de EU gereguleerd quarantaine- of 

quarantainewaardig organisme is het verplicht om middels een officieel monster (genomen 
door de keuringsdienst) verificatie te vragen bij een officieel laboratorium. De gehele partij 
wordt vastgelegd totdat de uitslag van het monster bekend is. 

4.18. Vondsten - of vermoedens van de aanwezigheid van door de EU gereguleerde organismen 
(quarantaine- en quarantainewaardige organismen die deze status voor de hele EU hebben) 
worden onmiddellijk bij de NVWA gemeld, conform artikel 14.1 van de 
Plantgezondheidsverordening (2016/2031). 

4.19. Vondsten of vermoedens van de aanwezigheid van door het VK gereguleerde organismen, 
anders dan door de EU gereguleerde quarantaine- en quarantainewaardige organismen, in 
een partij leiden tot afkeuring van deze hele partij voor export op het VK. Het is verboden 
om partijen waarin een door het VK-gereguleerd organisme gevonden wordt na opschoning 
of (herhaalde) behandeling alsnog te exporteren naar het VK. De gehele betreffende partij 
moet worden gemarkeerd en afgekeurd voor export naar het VK. 

Ten aanzien van inspectielocaties en omgang met zendingen: 
4.20. De inspectielocatie voldoet aan de condities voor exportinspecties door de keuringsdienst 

conform Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1014, te weten de aanwezigheid van een 
inspectietafel, voldoende licht, een afvalbak, inrichting conform de geldende ARBO-eisen, 
de mogelijkheid van ontsmetting met een daartoe geëigend middel, en de mogelijkheid van 
afvoer van de geïnspecteerde eenheid en bij steekproefcontroles adequate assistentie, 
alvorens inspectie van de volgende eenheid begint. 

4.21. Op het moment van inspectie moeten op elke inspectielocatie verder aanwezig zijn: (i) de 
gebruikelijke inspectiebenodigdheden waaronder een loep, penseel, zakmes/fruitmes, 
alcohol 70%, afsluitbare kunststof busjes/potjes met schroefdeksel, afsluitbare plastic 

Pagina 6 van 9 



 
 

 
 

 

 

zakken, wegwerp handschoenen;  (ii) het bedrijfsplan met alle procedures op basis van 
deze erkenning; (iii) de fytosanitaire eisen van het Verenigd Koninkrijk en de basisnorm als 
ook (iv) het relevante opleidingsmateriaal. 

4.22. De erkenningshouder neemt alle noodzakelijke maatregelen om besmetting van gekeurd 
product te voorkomen. 

4.23. Indien er door de keuringsdienst een fytosanitaire steekproefinspectie op de gereedstaande 
zending moet worden uitgevoerd blijft de desbetreffende zending op de inspectielocatie 
totdat het fytosanitair certificaat gewaarmerkt is. De controleresultaten van de fytosanitaire 
controlemedewerker over de betreffende zending zijn beschikbaar voor de keuringsdienst 
ter verificatie. 

4.24. Indien de erkenningshouder en het bedrijf van de inspectielocatie verschillende bedrijven 
zijn, dan moet de erkenningshouder, in overleg met het bedrijf van de inspectielocatie, 
zorgen dat aan de voorwaarden in lid 4.20 t/m 4.23 wordt voldaan. 

Artikel 5. Controle en toezicht keuringsdienst 

5.2. Het erkende bedrijf krijgt in beginsel jaarlijks een audit, uitgevoerd door de keuringsdienst 
bij het erkende bedrijf zelf en bij de daaraan gekoppelde bedrijven. 

5.3. De keuringsdienst voert steekproefsgewijs inspecties uit op de gereedstaande zending. 
5.4. Indien de keuringsdienst afwijkingen/tekortkomingen signaleert t.o.v. de voorwaarden in 

deze erkenning, wordt/worden de gesignaleerde afwijking(en)/tekortkoming(en) gemeld 
aan NVWA, die maatregelen kan opleggen. 

5.5. Gegevens uit bedrijfsaudits en steekproefinspecties worden, op verzoek van de NVWA of 
keuringsdienst, door de erkenningshouder onverwijld beschikbaar gesteld. 

Artikel 6. Controle en toezicht NVWA 

6.1. Afhandeling van non-conformiteit wordt op aangeven van de keuringsdienst uitgevoerd 
door de NVWA of door de betreffende keuringsdienst. 

Artikel 7. Kosten/tarieven keuringsdiensten en NVWA 
7.1. Voor de werkzaamheden van de NVWA en de keuringsdiensten in verband met deze 

erkenning worden kosten in rekening gebracht. De tarieven van de NVWA zijn te vinden op 
de NVWA website. De tarieven van de keuringsdiensten zijn opgenomen in het 
tarievenoverzicht van de betreffende keuringsdienst. Zie verder de tarieven op de website 
van het KCB en op de website van de Naktuinbouw. 

7.2. De kosten bedoeld in Artikel 7, lid 1 worden in rekening gebracht bij de erkenningshouder. 
Dit betreft de volgende kosten: 
• Per aanvraag wordt een tarief in rekening gebracht voor het verwerken daarvan. 
• Per aanvraag vindt voorafgaand aan de erkenning een initiële audit plaats door de 

keuringsdienst. Vervolgens worden gedurende de looptijd van dit besluit, bedrijfsaudits 
uitgevoerd door de keuringsdienst. 

• Tussentijds wordt een (periodieke) inspectie op de administratie uitgevoerd. 
• Het inspecteren van zendingen die in de steekproef vallen worden direct door de 

betreffende keuringsdienst in rekening gebracht, inclusief de toeslag van de NVWA op 
het gebruik van e-CertNL, volgens de geldende wettelijke tarieven. 

• Kosten die voortvloeien uit extra inspectie-inzet op non-conformiteit aan de 
erkenningsvoorwaarden, zoals de controle op implementatie van het ingediende 
verbeterplan. 

• Kosten voor monstername en analyse. 

Artikel 8. Geldigheidsduur erkenning 
8.1. De erkenning geldt gedurende een periode van maximaal vijf jaar en wordt jaarlijks 

stilzwijgend verlengd tenzij de uitkomst van de jaarlijkse audit bedoeld in Artikel 5.2 of de 
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maatregelen bedoeld in Artikel 10.1 aanleiding geven om de erkenning niet te verlengen 
dan wel tussentijds in te trekken. 

8.2. De NVWA kan gedurende de looptijd de erkenning inperken of wijzigen. 
8.3. Na afloop van de erkenning kan deelname aan het bedrijfscontrolesysteem 

worden voortgezet op basis van het indienen van een nieuwe erkenningsaanvraag door de 
erkenningshouder. 
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Artikel 9. Handhaving 
9.1. De NVWA kan maatregelen treffen tegen erkenningshouders die in hun bedrijfsvoering dan 

wel die van de aan hen gekoppelde bedrijven niet voldoen aan de eisen of voorwaarden in 
dit besluit, waar onregelmatigheden plaatsvinden dan wel die ten aanzien van de eisen of 
voorwaarden misleiding of fraude plegen. Mogelijke maatregelen zijn een waarschuwing, 
voorwaardelijke opschorting, het opleggen van verbetermaatregelen, het intrekken van de 
erkenning of strafrechtelijke vervolging. Het erkende bedrijf is daarbij aansprakelijk voor de 
daaraan gekoppelde bedrijven. 

9.2. Vondsten van gereguleerde organismen door het VK kunnen leiden tot een internationale 
notificatie. Een dergelijke notificatie leidt tot het treffen van maatregelen tegen het 
betrokken erkende bedrijf dan wel het intrekken van de erkenning. Dit is ook het geval 
wanneer de oorzaak van de notificatie bij een gekoppeld bedrijf ligt en niet bij de 
erkenningshouder zelf. 

Artikel 10. Beëindiging deelname 
10.1. De NVWA kan besluiten de eerder afgegeven erkenning aan de betreffende 

erkenningshouder per direct te beëindigen of te schorsen, bijvoorbeeld indien zich één van 
de volgende situaties heeft voorgedaan: 
• Signalering van één of meer ernstige afwijking(en) dan wel tekortkoming(en). 
• Het uitblijven van verbetering na het opleggen van een tijdelijke maatregel (opleggen 

verbeterplan door NVWA) binnen de gegeven termijn. Dit kan zijn dat er onvoldoende 
verbetermaatregelen zijn genomen, het verbeterplan niet tijdig is ingediend of dat 
verbetermaatregelen in de praktijk niet of onvoldoende worden toegepast. 

• Het niet nakomen van de betalingsverplichtingen behorende bij deze erkenning. 
• Gemotiveerd bezwaar van het VK of de Europese Commissie op dit 

Bedrijfscontrolesysteem. 
10.2. Op verzoek van de erkenningshouder zal de erkenning worden ingetrokken. 
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