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Controle en Sancties Interventieregeling Fruit 
 

 

Hoe werken de controles?  
Na het aanmelden van producten die u uit de markt wilt nemen of percelen die u groen wilt oogsten krijgt 
u een controle door het Kwaliteits Controlebureau (KCB) namens de Nederlandse Voedsel en Waren 
Autoriteit (NVWA). De controleur controleert de producten die u uit de markt wilt nemen of de percelen die 
u groen wilt oogsten op hoeveelheid en kwaliteit. Op basis van deze controle zal per beschikking 
toestemming worden verleend het product uit de markt te nemen of het betreffende perceel groen te 
oogsten. Deze wordt u per post toegestuurd en wordt toegevoegd aan uw digitale dossier op mijnrvo.nl. 
Als de controleur aangeeft dat de controle akkoord is, kunt u er in principe van uit gaan dat de 
toestemming zal worden verleend. Dit kan anders zijn indien het quotum voor de regeling bijna is bereikt. 
Houdt u daarvoor de website van RVO.nl in de gaten.  
 
Wat gebeurt er als een melding niet klopt?  

Een melding dient correct te zijn voor de schatting van de opgegeven hoeveelheid, kwaliteit en 
oppervlakte. Bij afwijkingen keurt de controleur een partij of een perceel geheel of gedeeltelijk af. U krijgt 
dan geen toestemming om deze hoeveelheid uit de markt te nemen of groen te oogsten. Bij percelen is de 
juiste opgave van de oppervlakte zeer belangrijk. De oppervlakte kan ook worden aangepast indien er 
minder product aan de boom hangt dan in een gemiddeld seizoen. Hangt er minder dan 30% van dit 
gemiddelde, dan wordt het gehele perceel afgekeurd. Hangt er meer dan 80% dan wordt het gehele 
perceel goedgekeurd. Percentages die tussen de 30 en 80% liggen worden naar beneden afgerond en als 
correctie coëfficiënt toegepast op het vastgestelde areaal. De beschikking voor een afkeur ontvangt u 
achteraf en wordt u per post toegezonden. Tevens wordt deze toegevoegd aan uw digitale dossier op 
mijnrvo.nl. De afgekeurde hoeveelheden of percelen kunnen worden gesanctioneerd. Afgekeurde 
hoeveelheden of percelen kunnen later niet in de steunaanvraag worden opgenomen! Neemt u deze 
hoeveelheden toch op, dan kan dat nog extra boetes opleveren.  
Als u weet dat een melding niet correct is dan heeft u de mogelijkheid deze tot 0:00 uur op de dag 
voorafgaande aan de eerste controle in te trekken en nogmaals gecorrigeerd in te dienen.  
 
Overzicht sancties bij foutieve melding 

 

Actie Foutieve melding hoeveelheid 

kilogram producten 
Producten voldoen niet aan de 

gestelde kwaliteitsnormen 
Uit de markt nemen Geen boete. Indien u een 

goedkeuring heeft voor meer 
kilogrammen dan in de melding is 
aangegeven, dan kunnen deze in 
de steunaanvraag worden 
opgenomen. Indien de 
goedkeuring betrekking heeft op 
minder kilogrammen, dan dient 
de steunaanvraag beperkt te 
worden tot het goedgekeurde 
aantal kilogrammen.  

Boete afhankelijk van het 
percentage afkeur:  
- 100% van het 

vergoedingsbedrag dat u 
ontvangen zou hebben voor 
de producten die niet aan de 
handelsnormen voldoen, als 
het percentage afkeur kleiner 
is dan 10% van de gemelde 
hoeveelheid.  

- 200% van het 
vergoedingsbedrag dat u 
ontvangen zou hebben voor 
de producten die niet aan de 



 
 

 

 2 van 3 

handelsnormen voldoen, als 
het percentage afkeur 10% of 
meer is van de gemelde 
hoeveelheid, maar kleiner is 
dan 25% van de gemelde 
hoeveelheid.  

- 100% van het 
vergoedingsbedrag voor alle 
aangemelde producten, als 
het percentage afkeur 25% of 
meer is dan de gemelde 
hoeveelheid.  

 
 Foutieve melding hectares Producten voldoen niet aan de 

gestelde kwaliteitsnormen 
Groen oogsten Geen boete, teveel gemelde 

vierkante meters/hectares 
kunnen later niet in de 
steunaanvraag worden 
opgenomen. In het geval van te 
weinig gemelde vierkante 
meters/hectares kunt u slechts 
de gemelde hoeveelheid in de 
steunaanvraag opnemen. 

100% boete van het 
vergoedingsbedrag dat u 
ontvangen zou hebben voor de 
afgekeurde oppervlakte, indien 
onder meer:  
- Het voor groen oogsten 

opgegeven areaal niet voor 
groen oogsten in aanmerking 
komt. Hieronder valt ook de 
omstandigheid dat producten 
niet van een deugdelijke 
handelskwaliteit zouden zijn. 
Voor appels en peren geldt, 
bij groen oogsten, dat 
minimaal 75% van de 
producten in de boomgaard, 
indien volgroeid, een product 
van handelskwaliteit 
minimaal klasse II moet 
kunnen opleveren. Hieronder 
valt ook de omstandigheid 
dat percelen beschadigd zijn 
als gevolg van 
klimaatomstandigheden , 
ziekte of andere oorzaken.  

- De gewassen op het voor 
groen oogsten opgegeven 
areaal niet volledig zijn 
geoogst of de betrokken 
productie niet is 
gedenatureerd. 

- De producentenorganisatie 
verantwoordelijk is voor de 
negatieve ecologische of 
fytosanitaire gevolgen. 

 
 
 

Overige kortingen en sancties 

Voorts geldt dat de uitgaven voor het uit de markt nemen van producten niet subsidiabel zijn indien de 

producten niet of niet volgens de regels zijn afgezet richting de toegestane bestemmingen of indien het uit 

de markt nemen negatieve ecologische of fytosanitaire gevolgen heeft gehad.  
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Indien onregelmatigheden worden geconstateerd die zijn toe te schrijven aan de ontvangers van uit de 

markt genomen producten, worden deze ontvangers: 

- voor minimaal één jaar uitgesloten van het recht op ontvangst van de producten die uit de markt zijn 

genomen, en 

- verplicht de waarde van de door hen ontvangen producten plus de betrokken sorteer-, verpakkings- en 

vervoerskosten terug te betalen.  
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