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Begroting en
tarieven 2015 (vervolg) P2

Het bestuur van de BKD heeft de tarieven en begroting
voor 2015 vastgesteld en voor goedkeuring ingediend bij
het ministerie van Economische Zaken.
Tarieven 2015
De tarieven zijn onveranderd ten opzichte van 1 juli 2014. In onderstaand
schema ziet u een overzicht van de ontwikkelingen sinds 2012.
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Het tarief van Ketenregister, € 2,- per exportcertificaat
sinds 1 oktober 2014, wijzigt naar € 3,- per stuk in 2015.
Dit is nodig voor onderhoud en optimalisatie van Ketenregister.
Tarievenlijst: nieuwe rubriek
De BKD heeft de tarievenlijst met een nieuwe rubriek
uitgebreid. Het betreft de categorie “Tarieven derden”.
Dit zijn geen nieuwe maar al sinds jaren bestaande
tarieven die tussen de eigen BKD – tarieven werden
vermeld.
Het gaat om diensten door NVWA, NAK en Naktuinbouw
geleverd door tussenkomst van BKD.
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Begroting 2015
De BKD verwacht in 2015 een lichte toename van de
baten uit reguliere keuringstaken, namelijk 0,5%, voor-
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namelijk toe te schrijven aan meer im- en exportinspecties.
De bijdragen per bedrijf, partij en are blijven gelijk, dat
geldt ook voor de laboratoriumtoetsen. Als gevolg van
de start met Ketenregister zal het aantal printerbonnen
aanzienlijk afnemen.
Onderstaand overzicht toont de baten uit reguliere keuringsactiviteiten in 2011 tot en met 2015. De aanzienlijk
hogere baten in 2013 zijn veroorzaakt door extra toetsingen
voor export China en door extra PlAMV-analyses.
De overige inkomsten blijven op gelijk niveau als wordt
verwacht voor 2014.
De lasten stijgen met 2%, met name in de personele
sfeer als gevolg van CAO - ontwikkelingen en versterking
op stafniveau. Het begrote saldo over 2015 bedraagt
nihil: de inkomsten en uitgaven zijn in evenwicht. 
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De ELISA-campagne is deze zomer
goed verlopen. Partijen lelie, tulp en
zantedeschia zijn in de periode juni
t/m oktober met ELISA getoetst op
afwezigheid van virus. Vaak werd er
op meerdere virussen getoetst. In
totaal zijn er in deze vijf maanden
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4,5 miljoen ELISA-analyses uitgevoerd. Met deze aantallen is het BKDlaboratorium één van ’s werelds
grootste ELISA-laboratoria voor de
agrarische sector.
Afgelopen jaar is er gewerkt aan verdere verbetering en afstemming van
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processen. Tevens is de capaciteit in
het laboratorium via enkele investeringen vergroot. De bemonstering
door de buitendienst was goed afgestemd op het verhoogde tempo van
het lab. Vanwege de weersomstandigheden is de bladcampagne lelie
dit jaar twee weken vroeger gestart.
Inmiddels is het seizoen voor de PCRtoetsen weer begonnen. Dit jaar zijn
voor de uitvoering van PCR-toetsen
speciale ruimtes en robots gefaciteerd. Hiermee voldoet het PCR-lab

De BKD is klaar voor
een nieuw seizoen

Per 1 oktober 2014 is
de Fytorichtlijn gelijkgetrokken met de AMbestrijdingsrichtlijn.
Hierdoor is het onder voorwaarden
mogelijk om bloembollen, geteeld
op niet-AM-vrij perceel, binnen de
EU te verhandelen. Telers en exporteurs zijn over deze wijziging geïnformeerd. Onze website is op de
nieuwe situatie aangepast. De voorwaarden en eisen met betrekking
tot AM en de teelt van bloembollen
staan op www.bkd.eu vermeld
onder:
Keuren / AM (Aardappel Moeheid) /
AM en verhandeling van bloembollen.

aan de strenge normen die ISO 17025
accreditatie stelt. Het laboratorium
van de BKD is met deze faciliteiten
in staat het toenemend aantal
monsters voor PCR-toetsen op een
efficiënte manier te verwerken. Terwijl er enkele jaren geleden slechts
een paar duizend PCR-toetsen per
jaar werden uitgevoerd, staat de teller
nu op ca. 85.000 toetsen per jaar. De
PCR-methode wordt met name voor
lelie toegepast. Ze vormen aanvullend
op de ELISA-kwaliteitskeuring een
belangrijk onderdeel van de kwaliteitsbewaking tijdens de productie van
leliebollen. 

Het BKD bestuur heeft de nieuwe tarieven voor 2015 vastgesteld: ondanks
prijsstijgingen een ongewijzigd BKD tarief!
Al enkele jaren hebben we tariefsverlagingen kunnen presenteren, in 2014
nog een tariefsverlaging voor ELISA laboratoriumanalyse tarieven van 10%.
Een slim georganiseerde keuring door betrokken BKD-medewerkers maakt
dat telkens weer mogelijk.
Het mooie is dat in de goedgekeurde begroting voldoende ruimte zit om
onze dienstverlening te blijven verbeteren: voldoende ruimte voor toets- en
kennisontwikkeling voor een maximale serviceverlening. Alles in het teken
van maximale handelsvrijheid voor de bloembollensector binnen de internationaal gestelde eisen. De BKD is er immers voor opgericht om de sector
te helpen de kwaliteit hoog te houden en te werken aan verbeteringen.
Nu is ons tarief, of uw kostprijs, slechts één van de vele factoren die de
bloembollensector vooruit helpt. Een minstens zo belangrijk onderwerp is
om in samenwerking met onze formele vertegenwoordigers in het buitenland (ministerie van EZ en NVWA) zekerheden te blijven bieden over de
kwaliteit van bloembollen. Maximale handelsvrijheid door garanties te
geven over AM-vrij,TSA-vrij, ArMV-vrij, en zo kunnen we nog even doorgaan.
Meer en meer zien we dat het in toenemende mate inspanningen vergt om
maximale export- en daarmee prijsvormings- mogelijkheden te waarborgen.
Het is niet voor niets dat aandacht voor keuring 2.0 en voor verbeterde
tracking en tracingsystemen belangrijker is geworden.
Het komende jaar blijft de BKD dan ook samen met de sector verkennen hoe
verbeteringen in keuringssystematieken kunnen bijdragen aan een optimaal
functionerende bloembollensector. Zowel Ketenregister als bijvoorbeeld het
AM-vrij produceren van bloembollen, waar u in dit BKD nieuwsbericht over
kunt lezen, dragen hieraan bij. In de aanstaande jaarvergaderingen van
product- en landengroepen informeren wij u hierover nader.
Een nieuw seizoen is voor ons pas echt geslaagd als u dat zo ervaart.
De BKD staat graag, ook in 2015, voor u klaar.

Vincent Cornelissen
Directeur BKD
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Per 1 oktober 2014 hebben naast de twee pilotbedrijven elf andere exportbedrijven zich aangesloten
op Ketenregister. Hiermee hebben zij de stap gezet tot het digitaliseren van de informatie in het
exportproces in combinatie met de inspecties van de BKD.
Het zetten van deze stap heeft een aantal voordelen
voor deze exportbedrijven:
1. De bedrijven beschikken over de juiste informatie
van de aangekochte partijen bloembollen;
2. Zij beschikken digitaal over de resultaten van de uitgevoerde exportinspecties.
Met deze informatie weet de exporteur naar welke
bestemmingen de partijen geëxporteerd kunnen
worden;
3. De papieren printerbon voor Japan is vervangen door
een digitaal kenmerk per partij in Ketenregister.
Door het werken met Ketenregister is tracking en tracing
van partijen gewaarborgd. Dit is de voorwaarde voor de
NVWA voor het kunnen afstappen van de verplichte
exporttoets op ArMV en SLRSV van partijen lelies. De
NVWA heeft bepaald dat exportbedrijven, die gebruik
maken van Ketenregister voor de export van lelies naar
China, deze exporttoets bij lelies niet hoeven te laten uitvoeren. Voor het beoordelen van het systeem heeft de
NVWA bepaald dat er een monitoring zal plaatsvinden
bij de exportbedrijven op de ArMV en SLRSV status van
naar China te exporteren partijen.
Ketenregister is
De “Printerbon”heet vanaf heden “Landenbon”. De Printermede mogelijk
bon met aantallencontrole was al verplicht voor export
gemaakt door
het Productschap naar Japan, maar nu ook voor China. De NVWA waarVirussymptomen bij Zantedeschia
borgt met deze maatregel de tracking en tracing van
Tuinbouw.

naar China te verhandelen partijen. Bij de exportbedrijven die met Ketenregister werken is dit digitaal ingericht. De exportbedrijven die niet met Ketenregister werken, vragen een papieren landenprinterbon bij de BKD
aan voor partijen die ze naar landen exporteren waarvoor een printerbon geldt. 

Exportbedrijven
die willen aan
sluiten op
Ketenregister
kunnen zich aa
nmelden bij
Anthos. Meer
informatie ove
r Ketenregiste
staat op www
r
.ketenregister.
nl
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Verenigde Staten, Japan, China en Zuid-Korea
Afgelopen zomer hebben delegaties uit de Verenigde
Staten, Japan, China en Zuid-Korea de overeengekomen
monitoringen van de zomerbloeiende bolgewassen uitgevoerd. Deze monitoringsbezoeken maken onderdeel
uit van afspraken tussen Nederland en genoemde landen
voor de export van bloembollen.
De delegaties waren zeer positief over de wijze waarop de
BKD en de bedrijven invulling geven aan de gemaakte
afspraken. Daarnaast spraken ze hun waardering uit over
het kennisniveau van de keurmeesters en van de ondernemers waarmee is gesproken. Mede op basis van de
bezoeken kunnen bloembollen naar deze landen blijven
worden geëxporteerd.
Taiwan en Colombia
In de zomer van 2014 hebben
delegaties uit Taiwan en Colombia
bezoeken gebracht aan Nederland
voor een toelichting op de keuringen en normen bij lelies. De delegaties hebben onder begeleiding
van de NVWA en de BKD bezoeken gebracht aan teelt- en
handelsbedrijven. Met deze bezoeken hebben de beide delegaties een goed beeld gekregen van
het proces van teelt tot en met
handel van lelies en de keuringen
door de BKD. 
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Vincent Cornelissen tussen het MVO-werkgroepbestuur Arnout Drop (links) en Martien Geerlings.

Op 2 juli 2014 ondertekende BKDdirecteur Vincent Cornelissen de
zogeheten Zelfverklaring NEN-ISO
26000: 2010. De BKD is al een aantal
jaren actief op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De medewerkers dragen zelf
al enkele jaren actief onderwerpen
aan die de MVO-werkgroep oppakt.
Opgepakt zijn ondertussen het hergebruiken van warmte uit de kas voor
de bedrijfshal, elektrische auto’s,

afvalscheiding, waterverbruikbesparing en het bieden van stageplekken
voor verschillende soorten werkervaring. Dit zijn slechts enkele voorbeelden op de lange lijst van uitgevoerde maatregelen. De nu tot stand
gekomen zelfverklaring vormt daarom deels een sluitstuk maar zeker
ook een vertrekpunt.
De zelfverklaring vormt de afsluiting
van een periode waarin de BKD
heeft uitgeprobeerd en onderzocht

hoe de toepasselijke MVO-thema’s
en -onderwerpen het best ingepast
kunnen worden in de organisatie en
werkprocessen. De tezamen met de
zelfverklaring te publiceren evaluatie
bevat de uitkomst van dat onderzoek.
De verklaring is ook een startpunt
omdat de BKD vanaf nu een jaarlijkse evaluatie uitvoert op het blijven
toepassen en borgen van de principes
en richtlijnen van NEN-ISO- 26000:
2010.
De verklaring en de bijbehorende
evaluatie zijn, conform de eisen, op de
website van de BKD gepubliceerd. 
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Redactie PR & Communicatie
Vormgeving De Weijer Design BNO
Fotografie Martien Geerlings en
Michel ter Wolbeek, De beeldredacteur
Opmaak Amon Design
Drukwerk De Swart, Den Haag
Oplage 2.000 stuks

6

BKDnieuws nr. 64 december 2014

