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Uitvoeringsrichtlijn Vernietiging Zieke Bloembollen 

 
 

 
Het bestuur van de Stichting Bloembollenkeuringsdienst, gelet op de richtlijn nr. 98/56/EG 
van de Raad van de Europese Unie van 20 juli 1998 betreffende het in de handel brengen 
van teeltmateriaal van siergewassen, artikel 9 van het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 en de 
toelichting behorende bij de Landbouwkwaliteitsregeling 2007, heeft in zijn vergadering van 
11 maart 2015 vastgesteld de navolgende Uitvoeringsrichtlijn: 
 
Uitvoeringsrichtlijn Vernietiging Zieke Bloembollen 
 
Artikel 1 
In deze uitvoeringsrichtlijn wordt verstaan onder: 
Bloembollen: bloembollen als bedoeld in artikel 23 Landbouwkwaliteits-

regeling 2007; 
BKD: stichting Bloembollenkeuringsdienst; 
Landbouwkwaliteitsbesluit: Landbouwkwaliteitsbesluit 2007; 
Richtlijn 98/56/EG: richtlijn nr. 1998/56/EG van de Raad van de Europese Unie 

van 20 juli 1998 betreffende het in de handel brengen van 
teeltmateriaal van siergewassen; 

Uitvoeringsrichtlijn: richtlijn van de Stichting Bloembollenkeuringsdienst; 
Ziekten: ziekten genoemd in kolom I van de bijlage behorende bij de 

Uitvoeringsrichtlijn Vernietiging Zieke Bloembollen. 
 
Artikel 2 
1. Een ieder die bloembollen onder zich heeft, welke zijn aangetast door ziekten, 

waardoor deze bollen niet voldoen aan de minimumnormen bedoeld in artikel 9 van het 
Landbouwkwaliteitsbesluit en de Uitvoeringsrichtlijn welke betrekking heeft op deze 
bloembollen en waarvan de door de BKD gestelde termijn tot opzuivering is 
verstreken, is verplicht deze bollen op aanwijzing van de BKD te vernietigen of te doen 
vernietigen. 

2. Deze vernietigingsplicht betreft bollen van de maat of van de partij genoemd in kolom II 
van de bijlage behorende bij deze Uitvoeringsrichtlijn. 

 
Artikel 3 
De directeur van de BKD is belast met de uitvoering van deze Uitvoeringsrichtlijn en is in 
verband daarmee bevoegd: 
1. Omtrent de in deze Uitvoeringsrichtlijn geregelde onderwerpen nadere voorschriften te 

geven. 
2. Voor bepaalde bijzondere gevallen van het bepaalde bij dit besluit gehele of 

gedeeltelijke ontheffing, al dan niet verbonden aan een of meer voorwaarden, te 
verlenen. 

  



 

 
 Uitvoeringsrichtlijn Vernietiging Zieke Bloembollen 

Bloembollenkeuringsdienst, Lisse 
© 2015 BKD 

Pagina 2 van 9 
 

 

Artikel 4 
1. Deze regeling wordt aangehaald als ‘Uitvoeringsrichtlijn Vernietiging Zieke 

Bloembollen 2015’ en treedt in werking op 11 maart 2015. 
2. De Uitvoeringsrichtlijn Vernietiging Zieke Bloembollen, door het bestuur van de 

Stichting vastgesteld in zijn vergadering van 9 april 2013, komt op het in lid 1 bedoelde 
moment te vervallen. 
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BIJLAGE 
 
Kolom I Kolom II 
 
ALLIUM 
 onafhankelijk van percentage: 

krokusknolaal 
(Aphelenchoïdes subtenuis) 
 

 
op te planten gedeelte 
(eventueel 
warmwaterbehandeling) 

 onafhankelijk van percentage: 
stengelaal  
(Ditylenchus dipsaci) 

gehele partij, tenzij is voldaan aan 
de voorwaarden voor alternatief 
gebruik zoals vermeld in de 
uitvoeringsrichtlijn onder 
‘Maatregelen stengelaal’. 

 
AMARYLLIS 
 onafhankelijk van percentage: 

stengelaal  
(Ditylenchus dipsaci) 

gehele partij, tenzij is voldaan aan 
de voorwaarden voor alternatief 
gebruik zoals vermeld in de 
uitvoeringsrichtlijn Overige 
Bolgewassen onder ‘Maatregelen 
stengelaal’. 

CAMASSIA 
 onafhankelijk van percentage: 

stengelaal  
(Ditylenchus dipsaci) 

gehele partij, tenzij is voldaan aan 
de voorwaarden voor alternatief 
gebruik zoals vermeld in de 
uitvoeringsrichtlijn Overige 
Bolgewassen onder ‘Maatregelen 
stengelaal’. 

 
CHIONODOXA 
 destructoraal (gezuiverd) 

(Ditylenchus destructor) 
op te planten gedeelte 
(eventueel 
warmwaterbehandeling) 

 destructoraal (zwaar aangetast) 
(Ditylenchus destructor)) 

gehele partij 
(eventueel 
warmwaterbehandeling) 

 onafhankelijk van percentage: 
stengelaal  
(Ditylenchus dipsaci) 

gehele partij, tenzij is voldaan aan 
de voorwaarden voor alternatief 
gebruik zoals vermeld in de 
uitvoeringsrichtlijn onder 
‘Maatregelen stengelaal’. 
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CROCUS 
percentages na opzuiveren: 
 zichtbaar Virus, meer dan 5% onder 7 cm 
 onafhankelijk van percentage 

krokusknolaal/destructoraal 
(Aphelenchoides subtenuis, 
Ditylenchus destructor) 

op te planten gedeelte 
(eventueel 
warmwaterbehandeling) 

 onafhankelijk van percentage: 
stengelaal  
(Ditylenchus dipsaci) 

gehele partij, tenzij is voldaan aan 
de voorwaarden voor alternatief 
gebruik zoals vermeld in de 
uitvoeringsrichtlijn onder 
‘Maatregelen stengelaal’. 

 
DAHLIA 
veldkeuring: 
onafhankelijk van percentage: 

 Meloidogyne chitwoodi 
Meloidogyne fallax 

gehele partij 
gehele partij 

na opzuiveren: 
 tomatenbronsvlekkenvirus (TSWV) meer dan 2%  partij te velde 
 andere virussen (waaronder CMV) meer dan 5% partij te velde 
 
GALANTHUS 
 onafhankelijk van percentage: 

stengelaal  
(Ditylenchus dipsaci) 

gehele partij, tenzij is voldaan aan 
de voorwaarden voor alternatief 
gebruik zoals vermeld in de 
uitvoeringsrichtlijn Overige 
Bolgewassen onder ‘Maatregelen 
stengelaal’. 

 
GALTONIA 
 onafhankelijk van percentage: 

stengelaal  
(Ditylenchus dipsaci) 

gehele partij, tenzij is voldaan aan 
de voorwaarden voor alternatief 
gebruik zoals vermeld in de 
uitvoeringsrichtlijn Overige 
Bolgewassen onder ‘Maatregelen 
stengelaal’. 

 
GLADIOLUS 
kralen geplant 
 onafhankelijk van percentage: 

Meloidogyne  chitwoodi 
Meloidogyne  fallax 

 
pitten 
pitten 

 percentage na opzuiveren: 
tabaksratelvirus (TRV), meer dan 1%  
kringvlekkenziekte (NaLV), meer dan 3%  
komkommermozaïekvirus (CMV), meer dan 3%  

 
kralen en onder 3 cm 
kralen 
kralen 

 
plantgoed geplant: 
 onafhankelijk van percentage: 

Meloidogyne chitwoodi 
 
pitten 
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Meloidogyne fallax pitten 
 percentage na opzuiveren: 

tabaksratelvirus (TRV), meer dan 1% maar max. 
3%  
tabaksratelvirus (TRV), meer dan 3% 
kringvlekkenziekte (NaLV), meer dan 3%  
komkommermozaïekvirus (CMV), meer dan 3%  

 
kralen en onder 8 cm 
 
kralen en onder 10 cm 
kralen en onder 6 cm 
kralen en onder 6 cm 

 
kralen en plantgoed geplant: 
 onafhankelijk van percentage: 

Meloidogyne chitwoodi 
Meloidogyne fallax 

 
pitten 
pitten 

 percentage na opzuiveren: 
komkommermozaïekvirus (CMV), meer dan 1% 
curvulariaziekte, meer dan 3%  
hardrot, meer dan 3% 
vergelingsheksenbezemziekte,  
meer dan 0,1% 

 
 
kralen  
kralen (eventueel 
warmwaterbehandeling) 
kralen (eventueel 
warmwaterbehandeling) 
kralen 
 

HIPPEASTRUM 
 onafhankelijk van percentage: 

stengelaal  
(Ditylenchus dipsaci) 

gehele partij, tenzij is voldaan aan 
de voorwaarden voor alternatief 
gebruik zoals vermeld in de 
uitvoeringsrichtlijn onder 
‘Maatregelen stengelaal’. 

 
HYACINTHUS 
percentages na opzuiveren: 
 hyacintenmozaïekvirus (HMV),  

meer dan 3%:  
= eenjarig 
meer dan 1% zwaar aangetaste planten  
= meerjarig 

 
 
onder 10 cm 
 
onder 14 cm 

 onafhankelijk van percentage: 
destructoraal (Ditylenchus destructor) 
 
 
onafhankelijk van percentage: 
stengelaal  
(Ditylenchus dipsaci) 

 
op te planten gedeelte 
(eventueel 
warmwaterbehandeling) 
gehele partij, tenzij is voldaan aan 
de voorwaarden voor alternatief 
gebruik zoals vermeld in de 
uitvoeringsrichtlijn onder 
‘Maatregelen stengelaal’. 
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HYACINTHOIDES 
 onafhankelijk van percentage: 

stengelaal  
(Ditylenchus dipsaci) 

gehele partij, tenzij is voldaan aan 
de voorwaarden voor alternatief 
gebruik zoals vermeld in de 
uitvoeringsrichtlijn onder 
‘Maatregelen stengelaal’. 

 
HYMENOCALLIS 
 onafhankelijk van percentage: 

stengelaal  
(Ditylenchus dipsaci) 

gehele partij, tenzij is voldaan aan 
de voorwaarden voor alternatief 
gebruik zoals vermeld in de 
uitvoeringsrichtlijn Overige 
Bolgewassen onder ‘Maatregelen 
stengelaal’. 

 
IRIS HOLLANDICA 
percentages na opzuiveren: 
 irisgrijsvirus (ISMV), meer dan 1%  op te planten gedeelte 
 onafhankelijk van percentage: 

destructoraal 
(Ditylenchus destructor) 

 
op te planten gedeelte 
(eventueel 
warmwaterbehandeling) 

 
LILIUM 
 onafhankelijk van percentage: 

bladaaltje (Aphelenchoides fragariae, 
Aphelenchoides ritzemabosi) 

 
op te planten gedeelte 
(eventueel 
warmwaterbehandeling) 

 percentage na opzuiveren: 
arabismozaïekvirus (ArMV), meer dan 3%  
komkommermozaïekvirus (CMV), meer dan 2%  
leliemozaïekvirus (LMoV), meer dan 2% 

 
op te planten gedeelte 
op te planten gedeelte 
 
op te planten gedeelte 

 ELISA 
leliemozaïekvirus (LMoV) in te velde tussen 2 en 
3% afgekeurde partijen, meer dan 5% 

 
op te planten gedeelte 

 ELISA 
leliemozaïekvirus (LMoV), meer dan 10% bij 
Longiflorum en hybride met Longiflorum 
plantago asiatica mosaic virus (PlAMV), meer dan 
5% 
tulpenvirus X (TVX), meer dan 2% 

 
op te planten gedeelte 
 
op te planten gedeelte 
 
op te planten gedeelte 
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MUSCARI 
 onafhankelijk van percentage te velde: 

verwildering, bosjesplanten, 
niet-homogeniteit meer dan 3% 
monsterkeuring 
rasonzuiverheid Blue Spike 
(meerbloemigheid) meer dan 30% 
monsterkeuring 

 
plantgoed 
 
 
plantgoed 
 

 onafhankelijk van percentage: 
stengelaal  
(Ditylenchus dipsaci) 

gehele partij, tenzij is voldaan aan 
de voorwaarden voor alternatief 
gebruik zoals vermeld in de 
uitvoeringsrichtlijn onder 
‘Maatregelen stengelaal’. 

   
NARCISSUS 
onafhankelijk van percentage: 
 
 

krokusknolaal (Aphelenchoides subtenuis) 
 

op te planten gedeelte  
(eventueel 
warmwaterbehandeling) 

 onafhankelijk van percentage: 
stengelaal  
(Ditylenchus dipsaci) 

gehele partij, tenzij is voldaan aan 
de voorwaarden voor alternatief 
gebruik zoals vermeld in de 
uitvoeringsrichtlijn onder 
‘Maatregelen stengelaal’. 

 
NECTAROSCORDUM 
 krokusknolaal 

(Aphelenchoides subtenuis) 
op te planten gedeelte 
(eventueel 
warmwaterbehandeling) 

 onafhankelijk van percentage: 
stengelaal  
(Ditylenchus dipsaci) 

gehele partij, tenzij is voldaan aan 
de voorwaarden voor alternatief 
gebruik zoals vermeld in de 
uitvoeringsrichtlijn onder 
‘Maatregelen stengelaal’. 

 
NIET-HOLLANDSE BOLVORMENDE IRIS 
- 
 
ORNITHOGALUM 
 onafhankelijk van percentage: 

stengelaal  
(Ditylenchus dipsaci) 

gehele partij, tenzij is voldaan aan 
de voorwaarden voor alternatief 
gebruik zoals vermeld in de 
uitvoeringsrichtlijn Overige 
Bolgewassen onder ‘Maatregelen 
stengelaal’. 
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PUSCHKINIA 
 onafhankelijk van percentage: 

stengelaal  
(Ditylenchus dipsaci) 

gehele partij, tenzij is voldaan aan 
de voorwaarden voor alternatief 
gebruik zoals vermeld in de 
uitvoeringsrichtlijn onder 
‘Maatregelen stengelaal’. 

 
SCILLA 
 onafhankelijk van percentage: 

stengelaal  
(Ditylenchus dipsaci) 

gehele partij, tenzij is voldaan aan 
de voorwaarden voor alternatief 
gebruik zoals vermeld in de 
uitvoeringsrichtlijn onder 
‘Maatregelen stengelaal’. 

 
SPREKELIA 
 onafhankelijk van percentage: 

stengelaal  
(Ditylenchus dipsaci) 

gehele partij, tenzij is voldaan aan 
de voorwaarden voor alternatief 
gebruik zoals vermeld in de 
uitvoeringsrichtlijn Overige 
Bolgewassen onder ‘Maatregelen 
stengelaal’. 

 
STERNBERGIA 
 onafhankelijk van percentage: 

stengelaal  
(Ditylenchus dipsaci) 

gehele partij, tenzij is voldaan aan 
de voorwaarden voor alternatief 
gebruik zoals vermeld in de 
uitvoeringsrichtlijn Overige 
Bolgewassen onder ‘Maatregelen 
stengelaal’. 
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TULP 
ELISA-toets, onafhankelijk van percentage te velde: 
 afbroei tulpenmozaïekvirus (TBV) ELISA, 

meer dan 3% 
tulpenmozaïekvirus (TBV) ELISA, meer dan 6% 

onder 10 cm, afhankelijk van 
cultivar 
onder 10 cm, afhankelijk van 
cultivar, eventueel 8-10 cm afbroei 

 percentages na opzuiveren: 
tulpenmozaïekvirus (TBV), meer dan 2% 
dieven en mutant-degeneratie, 
meer dan 3% 
 

 
onder 10 cm, afhankelijk van 
cultivar, 
eventueel 8-10 cm afbroei 
onder 8 cm 

 onafhankelijk van percentage: 
destructoraal (Ditylenchus destructor) 

 
op te planten gedeelte 
(eventueel 
warmwaterbehandeling) 

 onafhankelijk van percentage: 
stengelaal  
(Ditylenchus dipsaci) 

gehele partij, tenzij is voldaan aan 
de voorwaarden voor alternatief 
gebruik zoals vermeld in de 
uitvoeringsrichtlijn onder 
‘Maatregelen stengelaal’. 

 
ZANTEDESCHIA 
 percentages na opzuiveren, kas en veld: 

zichtbaar virus meer dan 5% 
op te planten gedeelte 

 


