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Deelname aan de erkenningsregeling voor bedrijven om fytosanitaire controles te 
mogen uitvoeren op snijbloemen, groenten en fruit voor export naar het VK 
 

Per 1 juli 2022 is een fytosanitair exportcertificaat verplicht 

Als gevolg van de Brexit moeten per 1 juli 2022 snijbloemen en groenten & fruit die naar het VK worden 

geëxporteerd fytosanitair worden geïnspecteerd en zijn voorzien van een fytosanitair certificaat. De Britse 

overheid heeft dit aangekondigd. Aan de oude situatie dat deze eindproducten zonder certificaat naar het 

VK konden worden verhandeld, komt dus een eind.  

 

Gevolgen voor handel en logistiek 

De nieuwe eisen betekenen dat zo’n 200.000 zendingen extra aangemeld en geïnspecteerd moeten 

worden bij het KCB. Dit kan leiden tot vertragingen voor de handel, als gevolg van de verplichte extra 

stappen in Nederland (exportinspectie) en in het VK (importinspectie) die de logistiek verstoren. Ondanks 

dat het KCB haar capaciteit fors aan het uitbreiden is, zal zij zeker niet altijd op de door de bedrijven 

gewenste tijden de inspecties kunnen uitvoeren. De kosten van extra inspecties door het KCB zullen 

bovendien, zoals gebruikelijk, voor rekening komen van de bedrijven.  

 

Oplossing: erkenningssysteem voor bedrijf controles 

Om hier een oplossing voor te vinden hebben VBN, VGB en GroentenFruit Huis de krachten gebundeld 

en zijn met de NVWA en het KCB aan de slag gegaan om een erkenningsregeling op te zetten voor 

bedrijven om met gekwalificeerde controle-medewerkers zelf de fytosanitaire exportcontroles uit te 

voeren. Dit alles binnen de kaders van de Europese regelgeving, zodat de NVWA het nieuwe systeem 

kan wettigen en dat er op basis van de NVWA-erkenning fytosanitaire certificaten kunnen worden 

afgegeven. De erkenningsregeling die nu ontwikkeld wordt, houdt in dat bedrijven onder voorwaarden 

kunnen worden erkend om zgn. fytosanitaire bedrijfscontroles uit te voeren voor snijbloemen en groenten 

& fruit voor export naar het VK door speciaal opgeleide en bevoegde personeelsleden. Zo hebben 

exportbedrijven minder kosten en meer grip op het logistieke proces en kan vrijwel de gehele handels-

stroom naar het VK van deze producten na 1 juli 2022 met zo min mogelijk hinder doorgang vinden.  

 

Naast deze erkenning voor bedrijfscontroles is het al mogelijk om door het KCB inspecties op de 

voorraad uit te laten voeren in plaats van op de gereedstaande zending. Deze manier van inspectie kan 

voor bedrijven ook logistiek voordeel opleveren. Hiervoor moet een erkenning voorraadkeuring worden 

aangevraagd. Check de website van NVWA, KCB of Naktuinbouw voor de voorwaarden. 

 

Aanvraag erkenning bedrijfscontroles 

Het exporterende bedrijf moet de erkenning aanvragen, een bedrijfsplan opstellen dat aan een reeks 

voorwaarden voldoet en de verantwoordelijkheid nemen voor de goedgekeurde zendingen alsmede voor 

het personeel dat de keuringen uitvoert. Het opleidingstraject zal vermoedelijk 1-2 weken in beslag 

nemen. Deze controlemedewerkers moeten onafhankelijk van het lijnmanagement de controles kunnen 

uitvoeren en besluiten kunnen nemen over zendingen. Zij kunnen, om het logistieke proces te faciliteren, 

op verschillende plekken in de keten in dienst en/of werkzaam zijn, namelijk bij: 

- De exporteur 

- Een teeltbedrijf dat producten levert aan die exporteur (bijv. als het product niet fysiek op het 

exportbedrijf komt), of 

- Een telersvereniging die producten levert aan die exporteur of een pakstation (de controlemedewerkers  

kunnen de controles dan voor verschillende aangesloten bedrijven doen). 

 

Teeltbedrijven, telersverenigingen en pakstations mogen in het beoogde systeem de fytosanitaire 

controles alleen uitvoeren wanneer zij door de exporteur zijn meegenomen in de erkenningsaanvraag. 

Handel van andere telers zal door de exporteur zelf moeten worden gecontroleerd. Het exporterende 

bedrijf blijft in alle gevallen eindverantwoordelijk.  

De KCB zal steekproefsgewijs export zendingen inspecteren alsmede een jaarlijkse bedrijfsaudit 

uitvoeren. Wanneer de controles niet goed worden uitgevoerd of er andere mankementen zijn, kan dit in 

het uiterste geval leiden tot intrekking van de erkenning van de exporteur.  



Kosten en baten van deelname 

Zonder dit erkenningssysteem voor bedrijfscontroles zal een te grote druk op het KCB ontstaan en gaan 

de wachttijden onherroepelijk oplopen, waardoor uw producten waarschijnlijk niet op het door u gewenste 

tijdstip naar het VK kunnen. U moet zich echter wel realiseren dat deelname aan de erkenningsregeling 

bedrijfscontroles kosten met zich meebrengt en investeringen vraagt op het gebied van inrichting van uw 

bedrijf, administratie, IT-systemen, personeel en logistiek. Dit zal niet voor alle bedrijven haalbaar of 

voldoende aantrekkelijk zijn. Het is nog niet duidelijk of de overheid deze kosten (deels) zal vergoeden. 

 

Belangstellingsregistratie 

Wij adviseren met klem alle exporterende bedrijven van snijbloemen en groenten & fruit te onderzoeken 

of zij gebruik willen maken van de erkenningsregeling voor bedrijfscontroles en medewerkers op te laten 

leiden als fytosanitair controlemedewerker. Om u over de mogelijkheden en de voortgang van dit 

ontwikkeltraject te informeren, willen de samenwerkende partijen geïnteresseerde bedrijven de komende 

tijd gericht uitnodigen.  

 

U kunt zich bij deze aanmelden voor het komende traject tot uiterlijk 26 november 2021 via: 

https://www.nvwa.nl/documenten/plant/fytosanitair/fytosanitair/publicaties/erkenning-voor-het-

uitvoeren-van-fytosanitaire-bedrijfscontroles-voor-export-van-snijbloemen-groenten-en-fruit-naar-

het-vk 

 

U wordt dan begin december 2021 geïnformeerd welke stappen verder moeten worden ondernomen.  

 

Om na 1 juli 2022 door te kunnen met uw handel op het VK dient u zich overigens ook los van de 

komende erkenningsregeling tijdig en grondig voor te bereiden. Export naar het VK brengt vanaf dat 

moment voor snijbloemen, groente en fruit aanzienlijke extra lasten en voorbereidingen met zich mee, 

vergelijkbaar met export naar andere derde landen. Meer informatie daarover vindt u binnenkort op 

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/brexit . 

 

 

De samenwerkende organisaties en autoriteiten:  

GroentenFruit Huis, VGB, VBN, KCB en NVWA 
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