Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Checklist: Toelichting Inspectiecondities

Tab 05 01

Checklist Inspectiecondities
Inspectievoorwaarden product bij Import
Producten van laag risico:
-

-

De zending moet binnen één inspectielocatie als één geheel herkenbaar bij elkaar en
ruimtelijk gescheiden zijn opgeslagen van andere zendingen.
De opslag van een niet-geïnspecteerde zending tezamen met geïnspecteerde en/of
communautaire producten in één ruimte is toegestaan;
Geen bewerkingen aan de partij voor deze geïnspecteerd is ;
Inspectie dient zo spoedig mogelijk na aflevering in het entrepot plaats te vinden;
De zending mag niet in de openlucht/buiten worden opgeslagen;
De zending moet identificeerbaar zijn d.w.z. de zending moet als eenheid bij elkaar
blijven totdat de fytosanitaire controle is afgerond. Er moeten waarborgen zijn dat de
producten die als "geïnspecteerd" uit het entrepot worden weggevoerd, ook
daadwerkelijk geïnspecteerd zijn;
De zending moet traceerbaar zijn.

Aanvullende eisen in geval van inspectie van snijbloemen:
- wijze waarop de zending voor inspectie moet worden aangeboden: hoofdregel is dat
de zending in de verpakking moet blijven totdat inspectie plaatsvindt. De zending
moet herkenbaar bij elkaar staan en ruimtelijk gescheiden zijn opgeslagen van
overige zendingen;
- mits hiervoor vooraf toestemming is verkregen mag de zending alvast worden
uitgepakt alvorens inspectie plaatsvindt op voorwaarde dat e.e.a. geschiedt in een
gekoelde ruimte en conform het bestaande "uitpak/opslag protocol importzendingen
snijbloemen".
Aanvullende voorwaarden voor bedrijven met een warehousesysteem
Unieke partij identificatiecode;
- Warehouse managementsysteem waarin de unieke partij identificatiecodes van één
zending aan elkaar gekoppeld worden;
- Fytosanitair certificaat met daaraan gekoppeld een uitdraai van het
warehousemanagementsysteem met alle gegevens van de zending (zodat zending op
basis van fyto en gegevens warehouse parallel lopen)
Extra aanvullende voorwaarden voor ware-housesystemen met een niet toegankelijk
cellensysteem:
Op verzoek van de keuringsdienst wordt een zending klaar gezet op de
inspectieplaats voor een identiteitscontrole en een fysieke inspectie.
- Als de zending reeds opgeslagen ligt in het warehouse moeten de pallets bestemd
voor inspectie op verzoek van de inspecteur naar de plaats van inspectie worden
gebracht.
Het warehouse dient de inspecteur van een scanner en/of een overzicht uit
warehousemanagementsysteem te voorzien zodat hij met behulp van het fyto en een
overzicht uit warehousemanagementsysteem de pallets voor inspectie kan aanwijzen.
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Producten van hoog risico:
-

De zending moet voldoen aan de inspectiecondities zoals beschreven bij producten
van laag risico
De zending moet binnen vóór inspectie in een andere ruimte worden opgeslagen dan
waar geïnspecteerde en/of communautaire producten zijn opgeslagen; De scheiding
tussen de ruimten moet dicht zijn. Een doorgang in de afscheiding moet zich
automatisch sluiten.

Aanvullende eisen in geval van inspectie van bonsai(achtige producten):
-

-

Het lossen en uitpakken van de zending t.b.v. inspectie moet geschieden in een
afgescheiden ruimte waarin zich slechts één uitgepakte zending tegelijk bevindt; (bij
meer dan één zending in een container mogen deze zendingen tezamen in een
afgescheiden ruimte worden uitgepakt).
De zending mogen alvast worden uitgepakt alvorens inspectie plaatsvindt.
Bij verzegelde partij (o.a. derogatieregeling) kan het zegel alleen verbroken worden
in bijzijn van de KD.

Inspectielocatie = productieplaats
Naast de geldende voorwaarden voor producten van laag of hoog risico geldt aanvullend:
-

-

Een eenmaal op begeleidend document aangegeven inspectielocatie mag tussentijds
niet meer worden gewijzigd;
Tussen de inspectielocatie en de productieplaats dient een dichte afscheiding
aanwezig te zijn. Een doorgang in deze afscheiding mag alleen gebruikt worden voor
het verplaatsen van een geïnspecteerde zending naar de productieplaats. Als de
doorgang ook voor andere doeleinden gebruikt wordt moet de doorgang een sluis
zijn.
De producten moeten op de productieplaats gescheiden worden opgeslagen van
communautaire producten en van besmette of verdachte planten of plantaardige
producten

Inspectiecondities keuringspost algemeen voor
importzendingen
1. Aparte ruimte of gedeelte van ruimte waarin niet-geïnspecteerde zendingen
staan.
2. Inspectietafel (glad oppervlak van tenminste 1 m2) met voldoende licht (dat is
minimaal 600Lx en tussen 3000 en 5000 K. Dit komt overeen met 2 x TL van ieder
36 W met kleur 33 of 840 of 2 LED TL-T8 (4000 K) 18 W ca. 1 m boven de tafel),
afvalbak, mogelijkheid van ontsmetting met daartoe geëigend middel,
mogelijkheid van afvoer geïnspecteerde eenheid alvorens inspectie volgende
eenheid begint (e.e.a. conform Richtlijn 98/22/EG).
Indien het volume van de te inspecteren eenheden (bijv. hout) niet toelaat dat een
inspectietafel gebruikt wordt moet de zending goed bereikbaar zijn voor de
inspecteur (max. 2,5 meter hoog of middels een hoogwerker die aan ARBO-eisen
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voldoet) en er moet voldoende licht beschikbaar zijn (lichtopbrengst op het te
inspecteren oppervlak moet minimaal gelijk zijn aan de hierboven beschreven
situatie, evt. te realiseren middels mobiele lichtinstallatie).
3. Geldende arbo-eisen (m.n. begeleiding (hulp tijdens inspectie); veiligheid (buiten
bereik van heftrucks) werkomstandigheden (tochtvrij, inspectie in koelcel slechts
gedurende beperkte duur toelaatbaar)).
4. Adequate assistentie.
NB. Mits aan de gestelde eisen voldaan kan worden is een mobiele inspectietafel
toegestaan. Hierbij moet m.n. aandacht zijn voor licht en veiligheid (heftrucks e.d.)

Inspectievoorwaarden product bij Export
Uitgangspunt is dat een exportinspectie alleen plaats kan vinden als er aan onderstaande
voorwaarden worden voldaan. De aanvrager is hierbij verantwoordelijk voor het
aanleveren van de juiste informatie en documenten, het verlenen van eventuele
assistentie en het aanwezig zijn van een correct gefaciliteerde inspectieplaats. Als de
houder van de partij niet de inspectie condities aanpast om direct te voldoen aan de
gestelde eisen, wordt de inspectie niet gestart of gestaakt door de inspecteur.
•

•

•
•

De zending moet herkenbaar bij elkaar en ruimtelijk gescheiden zijn opgeslagen
van andere zendingen en het productieproces. Waar sprake is van meerdere
bestemmingen zijn de zendingen per bestemming gegroepeerd. Partijen groenten
en fruit met bestemming Rusland mogen tijdens de inspectie nog aan de zending
worden toegevoegd.
De zending moet identificeerbaar zijn d.w.z. de zending moet als eenheid bij
elkaar blijven totdat de fytosanitaire controle is afgerond. Er moeten waarborgen
zijn dat de geinspecteerde goederen ook daadwerkelijk als herkenbare eenheid
wordt geëxporteerd;
Over de omvang en de samenstelling van de zending moet volledig inzicht kunnen
verkregen.
De zending moet traceerbaar zijn. Hiertoe moeten er documenten overhandigd
kunnen worden waaruit ter herleiden valt waar de zending vandaan komt.

Voor bootzendingen van bulkpartijen groenten en fruit kan worden gestart met inspectie
gedurende het laden van de boot voordat de gehele zending als eenheid bij elkaar staat.
Voorwaarden zijn:
o Op basis van bijgaande documenten (bootlijst) kan een representatieve
steekproef worden bepaald voor het gedeelte dat tijdens het
inspectiebezoek wordt aangeboden;
o De steekproef wordt evenredig tijdens het laden genomen van de
aangeleverde vrachtwagens. Van iedere vrachtwagen worden tenminste
twee eenheden bekeken;
o Indien meerdere inspectiebezoeken nodig zijn, dient per bezoek een
inspectiebiljet1 te worden ingevuld met eventueel als bijlage een bootlijst;
o Afkeuring heeft ook betrekking op het gedeelte dat reeds is geladen en
waarvoor nog geen inspectiebiljet is afgegeven. Dit dient uit de boot te
worden verwijderd.

1

Inspectiebiljet of andere werkwijze conform paragraaf 4.4.1 van het uitvoeringsprotocol.
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Inspectiecondities keuringspost algemeen voor
exportzendingen
1. Inspectietafel of inspectieband die voldoen aan de volgende eisen:
- Inspectietafel (glad oppervlak van tenminste 1 m2) met voldoende licht
om de inspectie uit te kunnen voeren dat is minimaal 600Lx en tussen
3000 en 5000 K. Dit komt overeen met 2 x TL van ieder 36 W met kleur 33
of 840 of 2 LED TL-T8 (4000 K) 18 W ca. 1 m boven de tafel), of
vergelijkbare lichtomstandigheden) afvalbak, mogelijkheid van
ontsmetting met daartoe geëigend middel, mogelijkheid van afvoer
geïnspecteerde eenheid alvorens inspectie volgende eenheid begint (e.e.a.
conform Richtlijn 98/22/EG).
NB. Voor inspectie van aardappelen zijn specifieke eisen van toepassing;
zie Voorschrift inrichting inspectiefaciliteit aardappelen.
- Aanvullende eisen voor de inspectietafel tijdens de inspectie van Groente
en Fruit en Plantuien en –sjalotten. Het inspectievlak dient bij:
- 25 kg verpakkingen minimaal 1,25 meter lang en minimaal 0,70 meter
breed
- 50 kg verpakkingen minimaal 1,50 meter lang en minimaal 0.70 meter
breed
De hoogte: de ene smalle zijde ± 1,30 meter; aan de andere smalle zijde
± 1,00 meter
- Inspectieband; Vlakke band, rolsnelheid 0,28 meter/ seconde of variabel
instelbaar. Lengte ± 2,50 meter, breedte ± 0,70 meter. Bovenkant van de
band c.a. 1.10 meter boven de vloer. Verlichting eisen zijn gelijk aan de
inspectietafel.
Indien het volume van de te inspecteren eenheden (bijv. bomen) niet toelaat dat een
inspectietafel gebruikt wordt moet de zending goed bereikbaar zijn voor de
inspecteur. De verlichtingseisen van deze afwijkende inspectieplaats moet voldoen
aan de eisen genoemd bij de inspectietafel.
Is de hoogte tot 2.5 meter dan kan met een trap worden gewerkt mits deze aan
ARBO-eisen voldoet. Boven de 2,5 meter kan middels een hoogwerker die aan de
ARBO-eisen voldoet gewerkt worden. Er moet voldoende licht beschikbaar zijn
(lichtopbrengst op het te inspecteren oppervlak moet minimaal gelijk zijn aan de
hierboven beschreven situatie, evt. te realiseren middels mobiele lichtinstallatie).
2. Geldende arbo-eisen (m.n. begeleiding (hulp tijdens inspectie); veiligheid (buiten
bereik van heftrucks) werkomstandigheden (tochtvrij, inspectie in koelcel slechts
gedurende beperkte duur toelaatbaar)).
3. Adequate assistentie.
NB. Mits aan de gestelde eisen voldaan kan worden is een mobiele inspectietafel
toegestaan. Hierbij moet m.n. aandacht zijn voor licht en veiligheid (heftrucks e.d.)
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Voorschrift inrichting inspectiefaciliteit aardappelen
Algemeen:
De inspectieplaats dient ten alle tijden te zijn gesitueerd op een veilige plaats, buiten het
directe bedrijfsproces
Inspectielocatie Haveninspectie
plaatsen:

Sorteerbedrijf/
Teler

Sorteerbedrijf/ Sorteerbedrijf/
Teler
Teler

Frequentie /
volume

n.v.t.

Meer dan 3 uur
per dag

Minder dan 3 uur
per dag.
maar meer dan
100 ton per
bezoek

Inrichtingseisen

Inspectie unit:
•
Veilige
omgeving
•
Laad/los
bordes
•
Voldoende
verlichting
•
Stofafzuiging
•
Opvoerband
•
Afvoerband
•
Inspectieband

•
•

Assistentie
bedrijfsleven

Zorg voor aan- en
afvoer
inspectiebalen

Idem

Stofafzuiging
•
Tochtvrij
afgescheiden
plaats.
•
Vaste
Inspectietafel
of band
•
Mogelijkheid
om
administratieve
handelingen te
verrichten.
•
Voldoende
werkruimte aan
beide zijden
van
inspectieband /
tafel.
Aan/afvoer van
inspectiebalen
simpel uit te
voeren.

Behalve
stofafzuiging,
alle eisen van
categorie 2.

Idem

Minder dan 3 uur
per dag enj minder
dan 100 ton per
bezoek
•

Vaste of
verplaatsbare
Inspectietafel of band

idem

Specificaties
Inspectietafel *)
Al dan niet
Verrijdbaar.

Inspectieband
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Inspectievlak:
• Indien uitsluitend 25 kg verpakkingen worden gebruikt  1.25 meter lang en
 0.70 meter breed .
• Moeten ook 50 kg verpakkingen kunnen worden geïnspecteerd dan  1.50
meter lang en  0.70 meter breed.
Hoogte:
• De ene smalle zijde  1.30 meter; aan de andere smalle zijde  1.00 meter
Verlichting:
• 2 TL buizen van 36 watt kleur 840, op een hoogte van  1.00 meter boven het
midden van het inspectievlak
Inspectievlak:
• Vlakke band, rolsnelheid  0.28 meter/seconde of variabel instelbaar. Lengte 
2.50 meter, breedte  0.70 meter. Bovenkant van de band ca.  1.10 meter
boven de vloer.
Verlichting:
• 2 TL buizen van 36 watt kleur 840, op een hoogte van  1.00 meter boven het
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midden van het inspectievlak

*) Van het in dit document vermelde voorschrift voor de inrichting van de
inspectiefaciliteit aardappelen mag worden afgeweken. Afwijken is uitsluitend toegestaan
in geval van inspectie van pootaardappelen bij telers. De te volgen werkwijze is
beschreven in NAK instructie (INS/BUD) 254. (stap 3.6)
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