Keuringsreglement Bloembollen 2019
Het bestuur van de Stichting Bloembollenkeuringsdienst, gelet op het bepaalde in artikel 10
lid 2 van de Landbouwkwaliteitswet, heeft in zijn vergadering van 6 februari 2019 vastgesteld
het navolgende reglement, betreffende de wijze waarop de keuring als bedoeld in artikel 7
van de Landbouwkwaliteitswet 2007 wordt uitgevoerd, de wijze waarop het uitreiken van
bewijsstukken, merken en tekenen plaatsvindt, en de wijze waarop de controles
plaatsvinden:
Keuringsreglement Bloembollen 2019.
De in dit reglement aangebrachte aanpassingen gelden met ingang van teeltseizoen
2019/2020.

Hoofdstuk I

Definities

Artikel 1
1.
In dit reglement wordt verstaan onder:
 BKD
: Stichting Bloembollenkeuringsdienst;
 Bloembollen
: bloembollen als bedoeld in artikel 23 van de
Landbouwkwaliteitsregeling 2007;
 Landbouwkwaliteitsbesluit
: Landbouwkwaliteitsbesluit 2007;
2007
 Landbouwkwaliteitswet
: Landbouwkwaliteitswet;
 Landbouwkwaliteitsregeling : Landbouwkwaliteitsregeling 2007;
2007
 Leverbaar
: bloembollen welke voldoende groeikracht en
afmetingen hebben met het oog op zijn
bruikbaarheid als teeltmateriaal; hieronder
wordt mede beschouwd het materiaal dat is
bestemd voor eindverkoop aan de consument
en institutionele gebruiker voor sierteelttoepassingen, dan wel materiaal bestemd voor
beroepsmatige teelt van (bol)bloemen of
producten op pot;
 Plantgoed
: bloembollen welke op beroepsmatige wijze –
ongeacht de afmetingen – worden gebruikt als
voortkwekingsmateriaal (opplant), waaronder
mede wordt begrepen zaad, stek en weefselkweekmateriaal;
 Droge keuring
: keuring van geoogste bloembollen;
 Monsterkeuring
: keuring van het voor de teelt te gebruiken
plantgoed;
 Veldkeuring
: keuring van het te velde of in de kas staande
gewas;
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Leverancier

:



In de handel brengen

:



Richtlijn 98/56/EG

:



Richtlijn 2000/29/EG

:



Richtlijn 92/105/EG

:



Richtlijn 92/90/EG

:



Richtlijn 1999/66/EG

:

elke natuurlijke of rechtspersoon die beroepshalve teeltmateriaal van bloembollenteelt op
voorraad heeft, in de handel brengt of invoert;
het verkopen of leveren door een leverancier aan
een andere persoon. Verkoop omvat het ter
beschikking of in voorraad houden, tentoonstellen met het oog op verkoop, te koop
aanbieden;
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;
richtlijn 2000/29/EG van de Raad van 8 mei 2000
betreffende de beschermende maatregelen
tegen het binnenbrengen en de verspreiding in
de Gemeenschap van voor planten en voor
plantaardige producten schadelijke organismen;
richtlijn 92/105/EG van de Commissie van 3
december 1992 tot een zekere standaardisering
van plantenpaspoorten voor het verkeer van
bepaalde planten, plantaardige producten en
andere materialen in de Gemeenschap en tot
vaststelling van nadere regels voor de afgifte van
deze paspoorten en van de voorwaarden, en
nadere regels voor de vervanging ervan;
richtlijn 92/90/EG van de Commissie van 3
november 1992 tot vaststelling van de
verplichtingen van producenten en importeurs
van planten, plantaardige producten en andere
materialen, en van nadere bepalingen inzake
registratie;
richtlijn 1999/66/EG van de Commissie van 28
juni 1999 houdende voorschriften voor het
overeenkomstig Richtlijn 98/56/EG door de
leverancier op te maken etiket of ander
document.
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Hoofdstuk II

Registratie

Artikel 2
1.
Krachtens artikel 24 Landbouwkwaliteitsregeling 2007 registreren leveranciers zich
overeenkomstig artikel 6 van richtlijn 98/56/EG voor de activiteiten die zij uit hoofde
van deze richtlijn uitoefenen bij de Stichting BKD.
2.
Het vorige lid is niet van toepassing op leveranciers die alleen verkopen of leveren aan
personen die zich niet beroepshalve bezighouden met de productie of verkoop van
teeltmateriaal van bloembollen. Deze leveranciers moeten wel voldoen aan de eisen
van deze richtlijn.
Artikel 3
Een verzoek tot registratie dient te worden ingediend door middel van een kosteloos door
de BKD ter beschikking gesteld registratieformulier.
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Hoofdstuk III

Algemene bepalingen

Artikel 4
Degene die bloembollen ter keuring aanbiedt, is verplicht alle personen, die door de BKD
zijn belast met de keuring, de inlichtingen omtrent zijn bedrijf en inzage van de boeken en
bescheiden te geven, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn in verband met die taak, en
hen toe te staan de redelijkerwijze voor de keuring noodzakelijke controle te verrichten,
waaronder het nemen van monsters en het betreden van ruimten en percelen alsmede alle
gevraagde medewerking bij de controle te geven.
Artikel 5
1.
Bloembollen die worden geteeld dienen tijdens de teelt doch uiterlijk op door de BKD
vastgestelde en gepubliceerde data voorafgaande aan de op die teelt betrekking
hebbende veldkeuring op een daartoe door de BKD kosteloos beschikbaar te stellen
formulier of middels het Digitaal Klantenloket te worden opgegeven aan de BKD,
waarbij, per ras, de volgende gegevens moeten worden verstrekt:
 Locatie van de percelen, waarop de teelt plaatsvindt.
 Oppervlakte van de teelt(en).
 Partijnummer(s) en classificatie van het voor de teelt te gebruiken of gebruikte
plantgoed.
2.
Indien de gegevens niet of niet tijdig aan de BKD worden verstrekt, zullen hiervoor
kosten in rekening worden gebracht.
3.
Het doen van een onjuiste opgave of het niet tijdig inzenden van het in lid 1 bedoelde
formulier is een overtreding welke bij het Tuchtgerecht van de BKD aanhangig kan
worden gemaakt, dan wel met inachtneming van het in artikel 18 lid 2
Landbouwkwaliteitswet bepaalde, strafrechtelijk kan worden afgedaan.
Artikel 6
1.
Leveranciers mogen teeltmateriaal van bloembollen alleen in de handel brengen
wanneer dit voldoet aan de in richtlijn 98/56/EG genoemde vereisten.
2.
Gelet op de toelichting bij de Landbouwkwaliteitsregeling 2007 dient onder het vorige
lid mede te worden begrepen de invulling van de in het vorige lid bedoelde Europese
normen, welke invulling geschiedt door het bestuur van de BKD in door haar vast te
stellen Uitvoeringsrichtlijnen.
Artikel 7
1.
In voorkomend geval moet het teeltmateriaal van bloembollen in overeenstemming zijn
met de relevante plantenziektekundige voorschriften van richtlijn 2000/29/EG.
2.
Indien op een bedrijf van de leverancier een schadelijk organisme wordt aangetroffen
dat voorkomt op de lijst in richtlijn 2000/29/EG of in krachtens artikel 5 lid 5 van deze
richtlijn opgestelde maatregelen, meldt de leverancier dit aan de BKD en voert hij alle
door de BKD opgelegde maatregelen uit.
Artikel 8
1.
Leveranciers die teeltmateriaal van bloembollen produceren, ongeacht het gebruik van
de bloembollen:
 identificeren en controleren kritische punten in het productieproces die de kwaliteit
van het teeltmateriaal beïnvloeden;
 houden gegevens betreffende de in het vorige streepje bedoelde controle bij, die
desgewenst door de BKD kunnen worden onderzocht;
 nemen zo nodig monsters voor analyse in een laboratorium dat beschikt over
passende faciliteiten en een passende deskundigheid;
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2.

3.

4.

 zorgen ervoor dat partijen van teeltmateriaal tijdens de productie afzonderlijk
identificeerbaar blijven;
Wanneer teeltmateriaal van bloembollen in de handel wordt gebracht, houden de
geregistreerde leveranciers ten minste twaalf maanden lang een register van hun
verkoop of aankoop bij.
De BKD houdt conform richtlijnen 92/105/EG, 92/90/EG en 1999/66/EG toezicht op
bedrijven, waarbij wordt beoordeeld of voldaan wordt aan in het gestelde in deze
richtlijnen en aan lid 1 en lid 2. Voor het voldoen aan de administratie verplichtingen
kunnen bedrijven gebruik maken van de module leveranciersdocument en label in het
Digitaal Klantenloket.
De BKD stelt een raadpleegbaar register op waarin leveranciers als bedoeld in artikel
1, lid 1, zijn vermeld die onder toezicht van de BKD staan.
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Hoofdstuk IV
§1.

Keuringen

De veldkeuring

Artikel 9
In Nederland voortgebrachte bloembollen worden gekeurd door middel van een
veldkeuring.
Artikel 10
1.
De opgave van de veldkeuring geschiedt door middel van de in artikel 5, eerste lid,
voor het betrokken gewas of ras voorgeschreven opgave van de teelt.
2.
Indien de in het eerste lid bedoelde opgave niet of niet overeenkomstig de
voorschriften is gedaan, kan de BKD besluiten geen veldkeuring te verrichten.
Artikel 11
1.
Indien het te velde staande of in de kas staande gewas blijkens de veldkeuring voldoet
aan de krachtens artikel 9 Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 gestelde vereisten worden
de bloembollen goedgekeurd in de klasse, aan de vereisten waaraan is voldaan.
2.
Indien krachtens artikel 9 Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 voor het betrokken gewas
of ras de identificering van de teelt of teelten is voorgeschreven, kan een onvoldoende
identificering leiden tot het onthouden van de goedkeuring.
3.
Voor het leverbaar van partijen geklasseerd in de klasse ‘Eindgebruik in Europa’ geldt
dat naast de klasse de reden van klasseringen en het aangetroffen percentage
afwijkingen op het leveranciersdocument moet worden vermeld.
4.
Plantgoed van partijen geklasseerd in de klasse ‘Eindgebruik in Europa’ mag op het
eigen bedrijf worden opgeplant, tenzij dit op basis van de normen van de betreffende
uitvoeringsrichtlijn is uitgesloten.
Artikel 12
1.
Voor teeltbedrijven die géén materiaal verhandelen geldt dat deze jaarlijks de partijen
en teeltlocaties dienen te registreren bij de BKD conform artikel 5. Hierbij geldt dat er
sprake is van een registratie van het per gewas geteeld areaal.
2.
De BKD keurt de partijen te velde alleen op quarantaine-aantastingen en de AM-status
van de teeltlocaties wordt gecontroleerd.
3.
De partijen kunnen niet worden verhandeld.
Artikel 13
1.
Voor jaargangen die niet verhandeld worden geldt dat deze per teeltlocatie en partij
worden geregistreerd conform artikel 5.
2.
De BKD keurt de partijen te velde op quarantaine-aantastingen en de AM-status van
de teeltlocaties wordt gecontroleerd.
3.
De BKD voert voor de kwaliteitsaspecten een quick scan te velde uit.
4.
De partijen kunnen niet worden verhandeld.
§2.

De monsterkeuring

Artikel 14
Voor de keuring in een andere klasse dan ‘Standaard’ is, voor door de BKD aangewezen
gewassen naast de veldkeuring als bedoeld in artikel 9, een monsterkeuring verplicht.
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Artikel 15
1.
De monsterkeuring vindt slechts plaats indien een daartoe strekkende aanvraag bij de
BKD is ingediend en daarbij opgave is gedaan van de classificatie van het voor de teelt
te gebruiken plantgoed.
2.
De aanvraag dient te geschieden voor een door de BKD te bepalen datum, welke van
gewas tot gewas verschillend kan zijn.
Artikel 16
1.
De monsterkeuring wordt verricht aan de hand van een door de BKD genomen
monster.
2.
Indien het uitgangsmateriaal blijkens de monsterkeuring voldoet aan de krachtens
artikel 9 Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 gestelde vereisten, worden de bloembollen
goedgekeurd in de klasse, aan de vereisten waaraan is voldaan.
§3.

De droge keuring

Artikel 17
1.
Onverminderd het in artikel 9 en 14 bepaalde, geschiedt voor door de BKD bepaalde
gewassen de keuring door middel van een droge keuring indien het betreft:
a. Plantgoed dat bestemd is om in het handelsverkeer te worden gebracht en niet
gekeurd is op de wijze als bedoeld in artikel 9;
b. Andere dan onder a bedoelde bloembollen, waarvoor een droge keuring is
aangevraagd.
Artikel 18
1.
De droge keuring als bedoeld in artikel 17 vindt plaats op een zo kort mogelijke termijn
doch in ieder geval binnen vier werkdagen na de daartoe strekkende, bij de BKD
ingediende aanvraag.
2.
De bloembollen waarop de aanvraag betrekking heeft moeten zodanig worden
aangeboden dat de keuring verantwoord kan worden uitgevoerd.
Artikel 19
1.
De BKD kan de droge keuring verrichten mede aan de hand van een door haar uit de
bloembollen genomen monster.
2.
Indien de bloembollen blijkens de droge keuring voldoen aan de krachtens artikel 9
Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 gestelde vereisten, worden zij goedgekeurd in de
klasse, aan de vereisten waaraan is voldaan.
§4.

Algemene bepalingen

Artikel 20
Van bloembollen, die worden begeleid door een geldig leveringscertificaat, als bedoeld in
artikel 23 eerste lid, onder b, en die niet meer dan éénmaal sinds het verstrekken van dat
certificaat zijn afgeleverd, wordt de classificatie gewijzigd indien zij blijkens een nadere
droge keuring voldoen aan de vereisten van een andere klasse dan waarin zij waren
goedgekeurd.
Artikel 21
BKD deelt de uitslag van een keuring zo spoedig mogelijk mede aan degene die de keuring
heeft aangevraagd.
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Artikel 22
1.
Op een met redenen omklede aanvraag, die uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst van
de in artikel 21 bedoelde uitslag door betrokkene bij de BKD moet worden ingediend,
verricht de BKD een herkeuring mits een goede herbeoordeling, ter beoordeling door
de BKD, mogelijk is.
2.
Indien met betrekking tot het voorwerp van de keuring handelingen worden of zijn
verricht die de herkeuring kunnen beïnvloeden, kan de herkeuring geweigerd of
beëindigd worden.
3.
De uitslag van de herkeuring vervangt de uitslag van de keuring, waarvoor herkeuring
werd aangevraagd.
Artikel 23
1.
De BKD geeft op grond van artikel 11 sub d Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 de volgende documenten af:
a. Een certificaat, bij de goedkeuring en classificatie van bloembollen naar aanleiding
van de veldkeuring.
b. Een leveringscertificaat, bij de goedkeuring en classificatie van bloembollen
alsmede de wijziging van de classificatie, elk naar aanleiding van een droge
keuring als bedoeld in artikel 17, eerste lid, a en b.
c. Monsteruitslag naar aanleiding van een laboratoriumtoetsing op één of meerdere
virussen.
d. De bewijsstukken, worden vastgesteld overeenkomstig de bij deze regeling
behorende modellen en afbeeldingen. Deze bewijsstukken liggen ter inzage ten
kantore van de BKD.
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Hoofdstuk VI

Slotbepalingen

Artikel 24
De BKD kan onder voorwaarden ontheffing verlenen van het bepaalde in deze reglementen.
Indien niet aan de opgelegde voorwaarden gehoor wordt gegeven, kan de ontheffing worden
ingetrokken dan wel in het vervolg niet meer worden verleend.
Artikel 25
Dit reglement is goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Artikel 26
1.
Dit reglement kan worden aangehaald als ‘Keuringsreglement Bloembollen 2019’.
2.
Het ‘Keuringsreglement Bloembollen 2013’, door het bestuur van de BKD vastgesteld
in zijn vergadering van 9 april 2013, komt te vervallen.
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