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Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Bekendmaking van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
van 2 december 2008, nr. TRCJZ/2008/1595, betreffende de statuten van de
Stichting Bloembollenkeuringsdienst
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
Gelet op artikel 10, vierde lid, van de Landbouwkwaliteitswet;
Maakt bekend:
De statuten van de Stichting Bloembollenkeuringsdienst, gevestigd te Lisse, zoals deze zijn goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, bij besluit van 2 december 2008, nr.
TRCJZ/2008/1595.
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
G. Verburg.
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BIJLAGE
Statuten Stichting Bloembollenkeuringsdienst
Goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij besluit van 2 december
2008

I Algemene bepalingen
Artikel 1
In deze statuten wordt verstaan onder:
Minister: de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
BKD: Stichting Bloembollenkeuringsdienst.
Bestuur: het bestuur van de BKD.
Merk: een merk bedoeld in artikel 7 van de Landbouwkwaliteitswet.
Geregistreerde: geregistreerde bij de BKD.
Keuringsreglement: een door het bestuur van de BKD vastgesteld reglement, als bedoeld in artikel 10
lid 2 Landbouwkwaliteitswet.
Uitvoeringsrichtlijn: een door het bestuur van de BKD vastgestelde richtlijn.

Artikel 2
1. De stichting draagt de naam: ‘Stichting Bloembollenkeuringsdienst’, bij afkorting ‘BKD’ genoemd
en is gevestigd te Lisse.
2. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

Artikel 3
1. De BKD heeft ten doel om op basis van hetzij de wet, hetzij een ministerieel mandaat controle- en
inspectiewerkzaamheden te verrichten op planten en plantaardige producten, in het bijzonder
bloembollen.
2. Onder de in lid 1 bedoelde werkzaamheden worden in het bijzonder begrepen het toezicht op de
naleving van de bij of krachtens de Landbouwkwaliteitswet en Plantenziektenwet gestelde
voorschriften en de uitvoering van fytosanitaire inspecties en het waarmerken van fytosanitaire en
kwaliteitscertificaten.
3. Met het verrichten van de in lid 1 bedoelde werkzaamheden levert de BKD een bijdrage aan:
a. het verhogen van de kwaliteit van bloembollen, waarvoor publiekrechtelijke voorschriften
gelden;
b. het bewaken en het bevorderen van de gezondheid van planten vanuit een internationale
context.
4. De BKD is voor de uitvoering van de in lid 1 bedoelde werkzaamheden als inspectie-instelling
aangewezen op grond van de Landbouwkaliteitswet dan wel zijn de daartoe bij de BKD in dienst
zijnde nader omschreven functionarissen gemandateerd door de minister.

Artikel 4
1. De BKD tracht dit doel, te bereiken door:
a. De oprichting en het instandhouden van een daarop gerichte controledienst, welke bij
geregistreerden, bedoeld in artikel 6, eerste lid, toeziet op de naleving van het bepaalde bij of
krachtens het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007.
b. Het uitoefenen van aan haar wettelijk toegekende bevoegdheden1 met betrekking tot de
bestrijding van schadelijke organismen2 in bloembollen.
c. Het verrichten van keuringen met betrekking tot de bovengenoemde voorschriften.
d. Het verbeteren van de kennis omtrent kwaliteit.
e. Het geven van voorlichting omtrent de werkzaamheden van de BKD, zowel op nationaal als
internationaal niveau.
f. Het scheppen van optimale voorwaarden op het gebied van kwaliteit en kwaliteitszorg en het
scheppen van voorwaarden voor kwaliteitsverbetering.
2. De BKD streeft het in het bovenstaande lid omschreven doel na zonder het oogmerk, in enig
opzicht, winst te behalen.
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Besluit aanwijzing Bloembollenkeuringsdienst.
Besluit bestrijding schadelijke organismen.
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Artikel 5
1. Toezicht op de naleving van het bij of krachtens het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 bepaalde zal
uitsluitend plaatsvinden bij diegenen die onder het toezichtsysteem van de Landbouwkwaliteitswet
vallen.
2. Keuringen van bloembollen als bedoeld in het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 vinden uitsluitend
plaats voor geregistreerden, bedoeld in artikel 6.
3. Het uitreiken van merken, tekenen of bewijsstukken als bedoeld in artikel 8, tweede lid van de
Landbouwkwaliteitswet zal uitsluitend plaatsvinden aan geregistreerden, bedoeld in artikel 6.
4. Lid 2 en 3 zijn niet van toepassing op andere taken dan voortvloeiend uit het aanwijzingsbesluit.

II De geregistreerden
Artikel 6
De BKD zal ieder als geregistreerde toelaten, die hiertoe schriftelijk de wens te kennen geeft en die
schriftelijk verklaart zich overeenkomstig het in de statuten en reglementen bepaalde aan het toezicht
door de BKD op de naleving van het bij of krachtens het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 bepaalde, te
onderwerpen.

Artikel 7
1. De aanvraag tot toelating geschiedt door invulling en ondertekening in tweevoud van een door het
bestuur vastgestelde verklaring van aanvraag, welke aan de secretaris van de BKD dient te worden
toegezonden.
2. De toelating geschiedt door het ondertekenen door de secretaris van een clausule van toelating op
het genoemde formulier: de ondertekening geschiedt binnen een maand na het indienen van de
aanvraag.

Artikel 8
1. Iedere geregistreerde, bedoeld in artikel 6 is verplicht tot stipte naleving van het bij of krachtens
het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 bepaalde alsmede de voorschriften gesteld bij de statuten, het
keuringsreglement en de Uitvoeringsrichtlijnen, andere reglementen en voorts van de ter
uitvoering daarvan door het bestuur van de BKD genomen besluiten, welke te zijner kennis of ter
kennis van de geregistreerden in het algemeen zijn gebracht, en is verantwoordelijk voor de
nakoming in zijn bedrijf van die voorschriften:
a. Volle medewerking te verlenen om de kwaliteitscontrole op bloembollen zo effectief mogelijk
uit te voeren.
b. Tot betaling van de overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van de statuten of van enig
ander reglement vastgestelde vergoedingen in het kader van artikel 11 van de Landbouwkwaliteitswet.
c. Zonder enig voorbehoud aan personen die bij de BKD werkzaam zijn en belast zijn met toezicht
toegang te verlenen tot alle plaatsen waar de bloembollen zich bevinden.
d. Tot het verstrekken van alle gegevens die de BKD voor de vervulling van haar in deze omschreven statuten taak nodig acht.
2. De aansprakelijkheid van de geregistreerde voor de nakoming van de in het eerste lid bedoelde
verplichtingen geldt ook, indien hij aan derden bepaalde werkzaamheden, waarop de bepalingen
van toepassing zijn, heeft opgedragen.
3. Het tuchtgerecht is bevoegd te oordelen over de overtredingen, door geregistreerden begaan van
de voorschriften zoals bedoeld in lid 1.

Artikel 9
1. De registratie geschiedt voor de tijd van één jaar en zal geacht worden na afloop van deze termijn
wederom met één jaar te zijn verlengd, tenzij de registratie bij een aan de secretaris van de BKD
gericht aangetekend schrijven door de geregistreerde is opgezegd.
2. Degene wiens registratie is beëindigd/doorgehaald is voor de betaling van heffingen, inschrijfgelden en boeten ook na de beëindiging/doorhaling aansprakelijk, voor zover deze betrekking hebben
op het tijdvak, waarin hij aangesloten of geregistreerd was.
3. Voor degene wiens registratie is beëindigd/doorgehaald gaan alle aan zijn hoedanigheid van
geregistreerde verbonden rechten verloren.
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III Tuchtrecht
Artikel 10
1. Overtreding van de voorschriften, bedoeld in artikel 8, voor zover gebaseerd op het bij of krachtens
het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 bepaalde, is aan tuchtrecht onderworpen, voor zover de
Officier van Justitie niet heeft beslist dat een overtreding strafrechtelijk zal worden afgedaan.
2. De in het eerste lid bedoelde tuchtrechtspraak wordt uitgeoefend door een tuchtgerecht,
bestaande uit een lidvoorzitter en twee leden, hetwelk wordt bijgestaan door een secretaris.
3. Het bestuur benoemt de leden van het tuchtgerecht en stelt een reglement voor de tuchtrechtspraak vast, een en ander met inachtneming van de regelen, gesteld bij de Algemene Maatregel
van Bestuur3, als bedoeld in artikel 13, tweede lid van de Landbouwkwaliteitswet. Bedoeld
reglement alsmede wijzigingen en aanvullingen daarvan, behoeven de goedkeuring van de
minister en de Minister van Justitie4.

Artikel 11
Het tuchtgerecht kan in geval van geconstateerde overtreding een of meer van de in artikel 13 van de
Landbouwkwaliteitswet genoemde maatregelen opleggen.

Artikel 12
Het bestuur geeft aan de opbrengsten van de geldboeten een bijzondere bestemming, welke de
goedkeuring van de minister behoeft.

IV Bestuur
Artikel 13
1. Het bestuur is zodanig samengesteld, dat daarin de belanghebbenden genoegzaam zijn vertegenwoordigd.
Met inachtneming daarvan bestaat het bestuur uit:
a. Een door de minister te benoemen lid, tevens voorzitter.
b. Een lid benoemd door de KAVB-productgroep Narcis.
c. Een lid benoemd door de KAVB-productgroep Hyacint.
d. Een lid benoemd door de KAVB-productgroep Tulp.
e. Een lid benoemd door de KAVB-productgroep Iris.
f. Een lid benoemd door de KAVB-productgroep Lelie.
g. Een lid benoemd door de KAVB-productgroep Bijzondere bolgewassen.
h. Een lid benoemd door de KAVB-productgroep Gladiool.
i. Een lid benoemd door de KAVB-productgroep Dahlia.
j. Een lid benoemd door de KAVB-productgroep Bolbloemen.
k. Een lid benoemd door de KAVB-productgroep Zantedeschia.
l. Een lid benoemd door Anthos (broeierij of droogverkoop).
m. Een lid benoemd door LTO groeiservice.
n. Een lid benoemd door de Bond van Detailbloembollenhandelaren.
o. Een lid benoemd door de KAVB uit het dagelijks bestuur van de KAVB.
p. Een lid benoemd door Anthos uit het dagelijks bestuur van Anthos.
q. Een lid benoemd door Stiverbol en Plantum gezamenlijk.
2. Indien één belangengroep door meerdere organisaties wordt vertegenwoordigd, zullen deze
worden uitgenodigd gezamenlijk een bestuurslid te benoemen.
3. Het bestuur draagt er zorg voor dat haar samenstelling een weerspiegeling vormt van de
activiteiten welke de BKD ontplooit en van de terreinen waarop de BKD zich begeeft.
4. Het bestuur kan één of meer adviserende leden benoemen.
5. Het bestuur benoemt uit haar midden de vice-voorzitter.
6. De directeur van de BKD is secretaris en penningmeester. Hij is adviserend lid.

Artikel 14
1. De benoeming van de voorzitter van de BKD wordt door de minister goedgekeurd. De voorzitter
wordt telkens voor ten hoogste vier jaar benoemd. Hij is terstond herbenoembaar. De Minister kan
de voorzitter te allen tijde ontslaan, na overleg met het bestuur.
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Tuchtrechtbesluit Landbouwkwaliteitswet, Staatsblad 1979, 455.
Reglement Tuchtrechtspraak.
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2. De voorzitter van de BKD mag niet rechtstreeks betrokken zijn bij de teelt van of de handel in
bloembollen.

Artikel 15
1. Het bestuurslidmaatschap eindigt door:
a. overlijden;
b. ondercuratelestelling;
c. verklaring in staat van faillissement of verlening van surséance van betaling;
d. ontslag door de rechtbank;
e. vrijwillige ontslagname;
f. beëindiging van het lidmaatschap door de organisatie, die ingevolge artikel 13 een bestuurslid
heeft benoemd;
g. niet-vrijwillig ontslag door het bestuur;
h. indiensttreding als werknemer van de BKD;
2. Vrijwillige ontslagname dient schriftelijk te geschieden.
3. Niet-vrijwillig ontslag kan door het bestuur worden verleend op voorstel van de betrokken
organisatie, die ingevolge artikel 13 een bestuurslid heeft benoemd dan wel van ten minste
tweederde van het aantal bestuursleden. Het bestuur neemt unaniem een besluit tot niet-vrijwillig
ontslag van een lid in een vergadering, waarin alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn,
uitgezonderd het lid, op wie het voorstel betrekking heeft en welke opgeroepen is onder vermelding van het voorgestelde ontslag op de agenda.
4. Het niet-vrijwillige ontslag dient schriftelijk en gemotiveerd door het bestuur aan het betrokken
bestuurslid te worden bevestigd. Het bestuur is uitsluitend bevoegd een lid te ontslaan, indien
naar zijn oordeel op grond van een nauwgezet onderzoek het lid zich niet heeft gehouden aan de
bepalingen van de Landbouwkwaliteitswet, de Plantenziektenwet of de statuten dan wel op een
andere wijze de belangen van de BKD ernstig heeft geschaad.
5. De in lid 3 bedoelde bestuursvergadering kan slechts worden bijeengeroepen, indien daartoe in
een daaraan voorafgaande bestuursvergadering is besloten.

Artikel 16
1. Met uitzondering van de voorzitter hebben de leden van het bestuur zitting voor de periode van
vier jaar, doch uiterlijk totdat zij de leeftijd van vijfenzestig jaar hebben bereikt.
2. De afgetreden leden van het bestuur, met uitzondering van hen die de leeftijd van vijfenzestig jaar
hebben bereikt, zijn terstond herbenoembaar.
3. De organisatie, die ingevolge artikel 13 een bestuurslid heeft benoemd, kan een door haar
benoemd bestuurslid te allen tijde schorsen of ontslaan.
4. Indien binnen zes maanden na het ontstaan van een vacature daarin niet door de betrokken
organisatie is voorzien, voorziet het bestuur in de vacature.
5. Hij, die ter vervulling van een tussentijds opengevallen plaats, tot bestuurslid is benoemd, treedt af
op het tijdstip, waarop het bestuurslid zou moeten aftreden, in wiens plaats hij benoemd is.
6. Adviserende leden treden af wanneer zij de functie, waaraan zij hun adviseurschap ontlenen,
neerleggen.
7. Nadere bloed- of aanverwantschap dan in de derde graad mag tussen de bestuursleden niet
bestaan.
8. Het bestuur behoudt al zijn bevoegdheden, indien een of meer bestuursplaatsen vacant zijn.

Artikel 17
1. Het bestuur vergadert ten minste eenmaal per jaar ter goedkeuring van de balans en de staat van
baten en lasten en bovendien zo dikwijls als de voorzitter dit wenselijk oordeelt of ten minste drie
bestuursleden onder opgaaf van reden dit schriftelijk verzoeken; indien in het laatste geval niet
binnen twee weken na de aanvraag de bestuursvergadering is bijeengeroepen, zijn de aanvragers
bevoegd zulks zelf te doen.
2. Voor het bijwonen van een bestuursvergadering worden de gemaakte reis- en verblijfkosten
vergoed en een vacatiegeld gegeven tot een door het bestuur vast te stellen bedrag.

Artikel 18
1. Het bestuur is bevoegd zowel in als buiten vergadering besluiten te nemen. In het laatste geval is
daartoe vereist, dat alle bestuursleden hun stem schriftelijk uitbrengen.
2. In de vergadering mogen geen besluiten worden genomen, indien niet ten minste de helft van het
aantal in functie zijnde bestuursleden aanwezig is.
3. Is op een tweede male voor hetzelfde onderwerp uitgeschreven vergadering wederom het vereiste
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aantal bestuursleden niet aanwezig, dan kunnen rechtsgeldige besluiten worden genomen,
ongeacht het aantal aanwezigen.

Artikel 19
1.
2.
3.
4.
5.

Besluiten worden genomen met gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
Bij staking van stemmen over zaken wordt het betreffende voorstel geacht te zijn verworpen.
Bij staking van stemmen omtrent de benoeming van personen beslist het lot.
Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd. Benoeming bij acclamatie is
echter mogelijk, indien geen der aanwezigen zich daartegen verzet.

Artikel 20
1. Het bestuur vertegenwoordigt de BKD in en buiten rechte. De bevoegdheid om de BKD in en
buiten rechte te vertegenwoordigen komt mede toe aan de voorzitter, de secretaris en een ander
lid van het dagelijks bestuur, mits gezamenlijk handelende.
2. Het bestuur kan personen, al dan niet uit zijn midden, machtigen de BKD in en buiten rechte te
vertegenwoordigen.

Artikel 21
Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren
van registergoederen, alsook tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de BKD zich als borg of
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling
voor de schuld van een derde verbindt.

Artikel 22
1. Het bestuur stelt, naast het in artikel 10 bedoeld reglement voor de tuchtrechtspraak, een
keuringsreglement en zo nodig andere reglementen vast.
2. Vaststelling, wijziging of aanvulling van de in dit artikel bedoelde reglementen met uit uitzondering
van de Uitvoeringsrichtlijnen, treden eerst in werking, nadat deze zijn goedgekeurd door de
minister.

Artikel 23
Het bestuur zal ten minste eenmaal per jaar een vergadering van geregistreerden bijeenroepen, ter
bespreking van aangelegenheden betreffende de werkzaamheden van de BKD.

Artikel 24
1a. Het bestuur stelt uit haar midden een dagelijks bestuur in, bestaande uit vijf leden. De voorzitter,
vice-voorzitter en secretaris van het bestuur zijn respectievelijk voorzitter, vice-voorzitter en
secretaris van het dagelijks bestuur.
1b. Door het bestuur kunnen adviescommissies worden ingesteld.
1c. Het dagelijks bestuur wordt zodanig samengesteld, dat daarin zijn vertegenwoordigd:
– Voorzitter van het bestuur.
– Een lid benoemd door de KAVB uit het dagelijks bestuur van de KAVB.
– Twee leden benoemd door één van de KAVB-productgroepen.
– Een lid benoemd door Anthos óf een lid benoemd door LTO Groeiservice.
2. Het dagelijks bestuur voert de besluiten van het bestuur uit; het bestuur kan de uitoefening van
bepaalde onderdelen van zijn taak aan het dagelijks bestuur opdragen.
3. In spoedeisende gevallen kan het dagelijks bestuur zelf besluiten nemen en de genomen besluiten,
voor zover noodzakelijk, ten uitvoer brengen. Van deze besluiten wordt onmiddellijk schriftelijk
kennis gegeven aan alle bestuursleden. De besluiten worden in de eerstvolgende vergadering aan
het oordeel van het bestuur onderworpen.
4. Het dagelijks bestuur is terzake van zijn beleid verantwoording schuldig aan het bestuur.
5. Vergaderingen van het dagelijks bestuur worden gehouden, voor zover de voorzitter of twee leden
van het dagelijks bestuur dit wenselijk oordelen.
6. Zodra een lid van het dagelijks bestuur als bestuurslid is ontslagen of geschorst, houdt de
betrokkene op lid van het dagelijks bestuur te zijn.
7. Het bepaalde in de artikelen 17 lid 2, 18 en 19 is van overeenkomstige toepassing.
8. Het algemeen bestuur kan plaatsvervangers voor de dagelijks bestuursleden benoemen.
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Artikel 25
1. De leiding van de keuringsdienst berust bij de directeur, onder toezicht van het bestuur.
2. De directeur wordt benoemd door het bestuur. Hij mag niet rechtstreeks betrokken zijn bij de
productie van of de handel in bloembollen. Deze benoeming behoeft de goedkeuring van de
minister.
3. De directeur is tevens secretaris en penningmeester van de BKD.
4. Het bestuur kan de directeur schorsen en ontslaan, na hem in de gelegenheid te hebben gesteld
zich in een vergadering van het bestuur te verantwoorden.
5. De directeur heeft in de vergaderingen van het bestuur en van het dagelijks bestuur een adviserende stem.

Artikel 26
1. De directeur benoemt en ontslaat het personeel van de BKD, overeenkomstig de terzake door het
dagelijks bestuur gegeven aanwijzingen.
2. De directeur stelt de keurmeesters aan die belast zijn met de uitvoering van het toezicht op de
naleving van het bepaalde bij of krachtens het Landbouwkwaliteitsbesluit en met werkzaamheden
in het kader van de uitoefening van bevoegdheden als bedoeld in artikel 4, lid 1 onder b, van deze
statuten.
3. Het dagelijks bestuur stelt een algemene keuringsinstructie vast.
4. De keurmeesters ontvangen een door de directeur gewaarmerkt legitimatiebewijs.

Artikel 27
1. De bestuursleden, de directeur en het personeel zijn, behoudens het bepaalde in lid 2, verplicht tot
geheimhouding van alles, wat zij in verband met de uitoefening van hun functie omtrent persoonlijke en zakelijke omstandigheden van geregistreerden ervaren.
2. De plicht tot geheimhouding als bedoeld in lid 1 geldt niet tegenover het bestuur, tegenover
degenen die zijn belast met het in artikel 31 bedoelde toezicht, tegenover het tuchtgerecht,
tegenover de in het reglement op de tuchtrechtspraak genoemde beroepsinstantie en tegenover
ambtenaren belast met de opsporing van strafbare feiten.

Artikel 28
Het bestuur, de bestuursleden, de leden van de directie en andere leidinggevenden onthouden zich
van aanwijzingen, of anderszins van handelingen, uitingen of gedragingen, gericht op beïnvloeding
vooraf van de oordeelsvorming en besluitvorming bij de uitvoering van wettelijke taken, al dan niet op
basis van mandaat, van het met die uitvoering van die taken belast personeel, zodanig dat dat zou
dienen te handelen in afwijking van vigerende instructies.

Artikel 29
1. De geldmiddelen bestaan uit:
a. De jaarlijks door de geregistreerden verschuldigde bijdragen.
b. Vergoedingen wegens verrichte werkzaamheden.
c. Bijdragen van derden.
d. Boeten.
e. Andere baten.
2. Het bestuur stelt voor ieder boekjaar een begroting samen. Het boekjaar loopt van één januari tot
en met eenendertig december.
3. Het bestuur stelt telken jaren op basis van de begroting een regeling op, krachtens welke door de
directeur de bijdragen van de geregistreerden of groepen van geregistreerden en de vergoedingen
wegens verrichte werkzaamheden worden vastgesteld. Tevens wordt de wijze van inning geregeld.
4. De directeur is belast met de inning van de door de geregistreerden verschuldigde bijdragen en
vergoedingen; hij kan daartoe voorschotten heffen. De betaling van de door het bestuur vastgestelde vergoedingen dient terstond plaats te vinden.
5. De bijdragen zijn verschuldigd vanaf de eerste dag der maand, waarin de toelating heeft plaatsgevonden, tot en met de laatste dag der maand, waarin de uittreding plaats heeft.
6. In geval van geschil omtrent bijdragen of de daarvoor gevorderde voorschotten staat de geregistreerde beroep open bij het bestuur.

Artikel 30
1. Een door het bestuur aan te wijzen accountant brengt jaarlijks vóór één juli rapport uit aan het
bestuur over het afgelopen boekjaar. Dit rapport dient te bestaan uit ten minste een staat van
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baten en lasten, een balans en een bijbehorende toelichting.
2. Het bestuur behandelt het rapport over het afgelopen boekjaar zo spoedig mogelijk na ontvangst.
Goedkeuring van het rapport betekent décharge voor de directeur. Na goedkeuring van het rapport
wordt een exemplaar ter goedkeuring toegezonden aan de minister en ter kennisneming aan de
voorzitter van het Productschap Tuinbouw.
3. De begroting wordt ieder jaar ter kennisneming aan de Minister toegezonden.
4. Aanmerkelijke verschillen met de begroting worden tijdig aan de minister gemeld.
5. Het goedkeuren van de jaarrekening, inclusief het verlenen van decharge en het verlenen van
goedkeuring aan aanwending van reserves en fondsen, zijn aan de minister voorbehouden.
6. De accountant onderzoekt ten gunste van de minister de rechtmatigheid en doelmatigheid van de
besteding van publieke middelen. In de accountantsverklaring wordt opgenomen dat de besteding
van publieke middelen rechtmatig is geweest.
7. De accountant is verplicht desgevraagd aan de minister inzicht te bieden in de controlewerkzaamheden.
8. In het kwaliteitshandboek van de BKD (ISO 17020 – ISO 17025) zijn procedures opgenomen ter
voorkoming van belangenverstrengeling.

Artikel 31
1. Het financieel beheer van de BKD alsmede de wijze van inning van de vastgestelde bedragen voor
de kosten van toezicht en controle, zal geschieden onder toezicht van de minister.
2. Regelen ter vaststelling van tarieven, voor toezicht en controle, dienen door de minister te worden
goedgekeurd.

Artikel 32
Het bestuur en de directeur zijn verplicht de benodigde inlichtingen te verstrekken zoals bedoeld in
artikel 12 lid 6 Landbouwkwaliteitswet ten behoeve van het welslagen van het rijkstoezicht, dat
vanwege de minister krachtens het bepaalde in artikel 12, lid 2 van de Landbouwkwaliteitswet op de
BKD wordt uitgeoefend.

V Reglementen
Artikel 33
1. De reglementen van de BKD mogen geen bepalingen bevatten, welke in strijd zijn met deze
statuten. Een zodanige bepaling is nietig.
2. Vaststelling van het keuringsreglement treedt eerst in werking nadat deze is goedgekeurd door de
minister. Een uitvoeringsrichtlijn behoeft geen goedkeuring van de minister.

VI Statutenwijziging en opheffing
Artikel 34
1. Wijziging dezer statuten kan slechts geschieden door het bestuur, indien ten minste tweederde van
het aantal der in functie zijnde bestuursleden zich daar vóór verklaren.
2. Een wijziging behoeft de goedkeuring van de minister.

Artikel 35
1. De stichting kan worden ontbonden, indien ten minste tweederde van het aantal der in functie
zijnde bestuursleden daartoe besluit.
2. Het bestuur is in geval van ontbinding belast met de liquidatie. Het bepaalt, onder goedkeuring
van de minister, wat met het saldo en de bezittingen zal geschieden.
3. De liquidateur wijst een persoon aan, onder wie de boeken en bescheiden van de opgeheven
stichting na liquidatie blijven berusten. De aanwijzing behoeft de goedkeuring van de minister.

VII Overgangs en slotbepalingen
Artikel 36
De BKD draagt generlei financiële aansprakelijkheid voor de kwaliteit van de door haar gekeurde en
onder haar toezicht geteelde of verhandelde producten.
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Artikel 37
1. Over de uitleg ener bepaling van de statuten en van enig reglement, behoudens het reglement op
de tuchtrechtspraak wordt door het bestuur beslist.
2. In alle gevallen, waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
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