Deze nieuwsbrief is een uitgave van BKD Bloembollenkeuringsdienst

April 2015
Fytosanitaire
visie BKD

P1

Wijziging
leliekeuring

P2

AM

P3

Stengelaal

P3

Column

P3

Jaarrekening en
jaarverslag 2014

P4

IDC

P4

Jaarlijkse erkenningsbeoordeling
P5
Verbetering
dahliaregistratie

De BKD heeft intern een toekomstbeeld en
visie gevormd over kwaliteitskeuring en
fytosanitaire eisen.
Geconstateerd is dat bij bloembollen:
1. een groeiend aantal eisen wordt gesteld
voor wat virussen en andere afwijkingen
betreft;
2. een groeiend aantal landen aanvullende
eisen stelt;
3. de diversiteit aan eisen toeneemt.

Voor telers, exporteurs en BKD betekent dit
onder andere een toename in complexiteit,
faalkosten en ICT-kosten. Daarnaast is
sprake van minder zekerheden.
De BKD ziet mogelijkheden voor een vereenvoudigd keuringssysteem, waarin de
nadruk ligt op:
1. keuring naar afzetmarkt;
2. snelle multivirustoets;
3. de plantgoedtoets; er wordt alleen een

P6

plantgoedtoets uitgevoerd, tenzij derde
landen anders eisen.
Een vereenvoudigd systeem kan leiden tot
verlaging in complexiteit en van faal- en ICTkosten. Daarnaast kan het leiden tot meer
zekerheden. De BKD heeft zijn ideeën in de
jaarvergaderingen van een paar productgroepen van de KAVB gepresenteerd. De visie
wordt in de komende tijd in samenspraak
met de sector verder uitgewerkt. 
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De BKD heeft op advies van KAVB en Anthos de virusnormen lelie aangepast in de Uitvoeringsrichtlijn Lelie.
De aanpassingen hebben betrekking op de toetsnormen.
Doel ervan is te komen tot een verdere beheersing van
virussen in de lelieteelt. De basis van het programma is
schoon beginnen en schoon houden. Afgesproken is dat
de te zetten stappen jaarlijks door de adviesorganen van

de BKD met de BKD worden besproken en worden voorgesteld aan het bestuur van de BKD.

Normen schubbollen 2015

Normen plantgoed 2016

Hieronder staan de normen schubbollen 2015 vermeld.Tussen haakjes staan de normen 2014 vermeld.

De hoogte van de bladtoetsuitslag 2015 voor PlAMV
en TVX is bepalend voor het gebruik van plantgoed
voor opplant en de maximaal haalbare klasse in
2016. Dit staat weergegeven in onderstaande tabel.

De aangepaste Uitvoeringsrichtlijn Lelie vindt u samen
met alle uitvoeringsrichtlijnen op de website van de
BKD. Ze staan onderaan op de homepage onder Wet- en
regelgeving. 
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Op dinsdag 24 maart organiseerde de BKD ziektebeeldendemonstraties tijdens de wekelijkse monsterkas-openstelling in de vier monsterkassen.
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Vanaf 1 oktober 2014 is de Europese AMregelgeving gewijzigd. De belangrijkste
verandering is dat bloembollen geteeld op
een niet-AM-vrij perceel (niet-onderzocht
of besmet) mogen worden verhandeld
voor afzet binnen de Europese Unie. Bij
afzet moeten de bloembollen praktisch
vrij van grond zijn gemaakt.
Bedrijven die niet-AM-vrije partijen willen telen of verhandelen melden zich
vooraf bij de BKD. Dit geldt zowel voor
teelt- als handelsbedrijven. Na melding
bespreekt de BKD de gevolgen van de
keuze en wordt toelichting gegeven op
de uit te voeren controles.
De andere aspecten met betrekking tot
AM, bijvoorbeeld het mogen opplanten
nadat door de BKD is bepaald dat de partijen vrij van grond zijn gemaakt, zijn
ongewijzigd.
Bedrijf AM-status

AM-status partij
AM-vrij

AM-hoog bedrijf

Alle bestemmingen

AM-combi bedrijf

Alle bestemmingen

AM-laag bedrijf

Zeg ons waarom
het niet zo moet!
In deze nieuwsbrief wordt een aantal veranderingen
beschreven waarover bij het ter perse gaan van deze
nieuwsbrief inmiddels besloten is door het algemeen
bestuur van de BKD. Het betreft de gewassen Lelie en
Dahlia en de aandoeningen stengelaal en AM. Ook wordt
in deze nieuwsbrief de fytosanitaire visie van de BKD
genoemd. Daarover zijn alleen nog maar gedachten
gevormd. De basisveronderstelling van de BKD is dat als
we doorgaan op de huidige weg ons keuringssysteem
door toename van het aantal exportlanden en producteisen nodeloos complex wordt. Bij de jaarvergaderingen
van een paar productgroepen is daarbij stilgestaan.

Niet AM-vrij
EU
EU

Meer uitgebreide informatie over AM
leest u op de website van de BKD. U
vindt AM onder het hoofdstuk keuren. 

De NVWA heeft bepaald dat per 2016 geen teeltverboden meer worden opgelegd op percelen
waarop partijen worden geteeld die door de BKD
besmet zijn bevonden. Ten grondslag hieraan
ligt de veranderende beleidslijn van de EU.
In plaats van de teeltverboden komt een register
waarin besmet bevonden percelen zijn opgenomen. Ook heeft de NVWA de BKD gevraagd om
te komen met uniforme partijmaatregelen
zodra stengelaal in een partij bloembollen is
aangetroffen.
In overleg met NVWA, KAVB en Anthos heeft de
BKD de veranderingen uitgewerkt waarna het
bestuur de voorstellen op 11 maart 2015 goedkeurde. Die maatregelen hebben betrekking op
oogst 2015. In de uitvoeringsrichtlijnen van verschillende gewassen zijn nieuwe passages opgenomen. Op de website onder Keuren/Stengelaal
leest u de nieuwe werkwijze. 

De gepresenteerde ideeën, samengevat in het door ons
genoemde driestappenplan, staan in de kinderschoenen.
Wij willen ze namelijk eerst met u, de sector, bespreken.
En als ze levensvatbaar blijken tot een voldragen plan
brengen, waar ook de overheid en onze internationale
klanten mee uit de voeten kunnen. Het moeten leiden tot
meer gemak, meer zekerheden en minder kosten, telkens
voor u.
Wij hebben u, de sector, in diverse bijeenkomsten gevraagd
ons te vertellen waarom het niet zo moet.Waarom zouden
we het systeem waar mogelijk niet aanpassen tot een
meer werkbaar geheel? Waarom zouden we de werkwijze
niet vereenvoudigen en uitkomen op meer eenvoud en
kostenbesparingen?
Het komende jaar komen we naar u toe om het antwoord
op die vraag op te halen.

Vincent Cornelissen
Directeur BKD
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De balans inclusief alle aanvullende financiële informatie is opgenomen in het BKD jaarverslag. Deze
is te lezen op de website van de BKD. Onder het hoofdstuk “over de BKD” staan de jaarverslagen te
lezen; als pdf maar ook als online versie. Hieronder leest u kort de hoogtepunten van 2014.
Omdat het eigen vermogen van de BKD op het afgesproken niveau zit was het mogelijk om 2014 te starten
met de verlaging van de tarieven met behoud van voldoende onderzoeks- en ontwikkelbudget. Uitschieter
waren de kosten voor de ELISA-toets, die met maar liefst
10% afnamen. Door uitbreiding van de capaciteiten van
het laboratorium van de BKD in 2013 werd dit mede
mogelijk. Het algemeen bestuur stelde op 11 maart jl.
de jaarcijfers van de BKD vast.

Het IDC Bollen & Vaste planten bevindt
zich in Lisse bij PPO Bloembollen en kent
negen partners die expertise leveren voor
de kennis- en innovatietrajecten voor
ondernemers. De partners zijn: KAVB,
Anthos, Bollenacademie, Hobaho, NAK
Tuinbouw, Kenniscentrum Plantenstoffen
(KCP), Bloembollenkeuringsdienst (BKD),
Gemeente Lisse en PPO Bloembollen. De
Rabobank Duin & Bollenstreek ondersteunt het IDC.

Hoewel de BKD in 2014 hoopte op duidelijkheid van de
overheid over de zbo-discussie bleef dit tot op heden uit.
De enige zekerheid voor heden en toekomst is daarmee
verandering; een thema waar de BKD en alle afdelingen
goed op inspeelden. Zo scherpten de keurmeesters hun
werkzaamheden aan waardoor de productiviteit steeg
en het laboratorium voerde ten opzichte van het jaar
ervoor meer toetsen uit. 

Het gaat om de volgende activiteiten:
1. Demonstreren
2. Kennis uitwisselen en kansen signaleren
3. Ondersteuning bij het uitwerken van
deze kansen
4. Creëren van doorbraak projecten en
communicatie
Het IDC biedt ondernemers uit de Greenport Duin- & Bollenstreek ondersteuningstrajecten bij genoemde activiteiten. De
belangrijkste thema’s zullen zijn: fytosanitaire aspecten, biobased productie, precisie-

landbouw en logistieke technologie. Op
www.Bloembollenweb.nl is alles te lezen
over de taken van het IDC Bollen en Vaste
planten.
Op 26 maart 2015 organiseerde het Flower
Science Center,een initiatief van de gemeente Lisse, een Flower Science Café bij de BKD.
Op de BKD website kunt u meer lezen over
het verloop van deze bijeenkomst die in het
teken stond van ‘een blik op de toekomst’. Kijk
voor de data van de volgende bijeenkomsten
op http://www.flowersciencecenter.nl/
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Hoofd Keuring en Kwaliteit Dion van der Sterren:
“We hebben getracht van deze nood een deugd te

die veel tijd en energie kunnen kosten als dit in een eerdere fase niet goed is geregeld. Kortom, we maken weinig
mensen blij als we bellen met ons vraag om langs te willen komen.”

maken. Volgens mij zijn we goed op weg!”
De jaarlijkse erkenningsbeoordeling, voor 2014 beter
bekend als ‘toezicht’ of ‘het toezichtsbezoek’, wordt door
de BKD uitgevoerd in opdracht van de NVWA. De beoordeling is gebaseerd op Europese kwaliteits- en fytosanitaire regelgeving waarbinnen wordt geëist dat
bedrijven die zelf plantenpaspoorten aanmaken elk jaar
worden beoordeeld. De leveringsnota’s en labels die
telers aanmaken zijn plantenpaspoorten.
Hoe de BKD deze verplichting probeert om te buigen tot
een waardevol bezoek vragen we aan Dion van der Sterren,
sinds september 2014 hoofd van de afdeling keuring en
kwaliteit en daarvoor geruime tijd hoofd van de BKD
buitendienst.

* Kijk voor meer
informatie op
www.omdenken.nl

“Het toezichtsbezoek ondergaat een langzame metamorfose. De voorgaande jaren bestond dit bezoek, waarbij
de teler telefonisch werd benaderd voor een afspraak,
uit het doornemen van een vastgestelde vragenlijst door
de keurmeester samen met de teler. De vragen spitsen
zich toe op de bedrijfsvoering; hoe identificeer je partijen in alles fasen van het productieproces en wat zijn eisen
aan administratie van voorraden. Voor bedrijven die de
zaken goed geregeld hebben is het vervelend om de vragen
te moeten beantwoorden omdat het voor hen overbodig lijkt. Voor bedrijven die de boel niet op orde hebben is het bezoek ook vervelend. Administratieve zaken

Top 5 problemen
1. Identificatie van partijen is correct maar
er is geen schriftelijke procedure
aanwezig.
2. Onvoldoende aantal labels per
stapel/pallet.
3. NL gewasnaam op het label in plaats van
botanische naam.
4. Vermelding ‘EG Kwaliteit’ ontbreekt op
het label.

5. NL gewasnaam op de leveringsnota in
plaats van de botanische naam.
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Maar hoe verander je deze verplichting naar een
bezoek wat meer oplevert voor de teler?
“Dat was mijn vraag nu ook, vervolgt Van der Sterren.
Een populaire term daarvoor is ‘omdenken’*. Niet langskomen is geen optie maar minder vaak bezoeken is bijvoorbeeld wel een optie. Zo combineren we de jaarlijkse
erkenningsbeoordeling zoveel mogelijk met andere
bezoeken. Aanpassingen in onze planning maakte dit
mogelijk. Door dit anders in te plannen dan voorheen
combineren de planners de beoordeling met andere
taken. Dat maakt het al wat minder ingrijpend voor
de teler; of je nu 1x of 2x iemand op je terrein moet ontvangen. Dat scheelt tijd en energie
Daarbij zijn we vorig jaar gestart met het vastleggen van
de top 5 problemen waar bedrijven tegenaan lopen bij
het doornemen van de vragenlijst. Vervolgens keken we
naar een oplossing voor deze problemen.”

Dion van der Sterren vat samen: “Door adequaat in te
spelen op het probleem waar een teler tegenaan loopt,
creëren we naast een vraag ook een oplossing. En daarin willen we als BKD onze meerwaarde laten zien. Zo
onderzoeken we ook of koppeling van de jaarlijkse
erkenningsbeoordeling aan een risico gebasseerde
keuring nog meerwaarde voor de teeltbedrijven gaat
opleveren. Als sector hebben we nu eenmaal de verplichting van dit jaarlijkse moment; als sector buigen we
het om van probleem naar kans. En zo blijven we naar
deze beoordeling kijken en hem aanpassen totdat elke teler blij wordt
Top 5 oplossingen
om ons te zien voor dit bezoek!” 
1. Op de website van de BKD staat een
voorbeeld van een schriftelijke procedure.
Deze is te vinden onder keuren
2. Het nut wordt tijdens het gesprek
toegelicht.
3. De teler ontvangt van de BKD de botanische
namen van de gewassen die hij teelt.
4. De teler past het label meestal ter plekke
aan in de computer. Voor klanten die
handmatig labels aanmaken is het via ons
Digitaal KlantenLoket (DKL) mogelijk om
labels aan te maken en zelf te printen.
5. De teler ontvangt de botanische namen
van de gewassen die hij teelt.

De BKD heeft in de tweede helft van
2014 een analyse uitgevoerd op het
gebied van de registratie en herkomst
van partijen in de dahliasector. Uit de
analyse zijn verbeterpunten naar voren
gekomen op het gebied van registratie
van partijen en tracking en tracing.
Deze punten worden vanaf november
2014 ingevoerd in de registraties en
controles.
De verbeterpunten hebben betrekking op:
1. De controle van opgelegde partijen.
Tijdens het jaarlijks erkenningsbezoek
wordt in de oplegperiode beoordeeld
of de opgelegde partijen vooraf zijn
getoetst op TSWV. Daarnaast ligt
de nadruk bij in het bezoek op de
identificatie van partijen, de bedrijfsadministratie en tracking en tracing
van partijen.
2. Controle te velde opgeplante partijen. Na de registratie controleert de
BKD op de juistheid van de opgegeven partijen, waarbij beoordeeld
wordt of de partijen afkomstig zijn
van voor opleg geschikt bevonden
partijen en naar herkomst.
Met deze stappen wil de BKD het
registratiegedrag in de Dahlia sector
verder verbeteren. 
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