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DE BKD: UW SCHAKEL IN KWALITEIT. MET EEN
NIEUW LABORATORIUM EN EEN NIEUW
SYSTEEM VOOR DE TEELTREGISTRATIE BLIJFT
DE BKD DIT BORGEN.
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Voorwoord
2019 is een dynamisch jaar geweest voor BKD. Tegenvallende markten door
handelsbelemmeringen en onzekerheden hebben impact op teelt en handel van
bepaalde gewassen en daarmee op BKD. Dit geeft druk op de inkomsten, waar
BKD op een afgewogen wijze mee om moet gaan. Wel heeft het geleid tot een
begroting met een hogere tariefsverhoging dan gangbaar. Eﬃciëntieverbeteringen zijn doorgevoerd, waarbij de verdere verbetering van de dienstverlening
en kennisopbouw geen gevaar mogen lopen. Ook blijft BKD investeren in
verbeteringen van systemen, verhogen van kennis en het optimaliseren van
werkzaamheden. Dit bijvoorbeeld door de ingebruikname van de nieuwbouw
van het laboratorium begin 2020 dat eﬃcienter werken mogelijk maakt.
Naast de ontwikkelingen in de wereldmarkt, is veel aandacht besteed aan de
voorlichting van bedrijven voor de nieuwe Europese regelgeving, de
Plantgezondheids- en Controleverordening. Informatie die nu ook makkelijker
beschikbaar is gemaakt op de nieuwe website die in 2019 live is gegaan. Het
nieuwe Plantenpaspoort heeft zijn intrede gedaan en de controles op tracking
en tracing binnen de Europese Unie zijn aangescherpt.
Er wordt steeds beter aangesloten op de digitale snelweg. Gestreefd wordt deze
in 2022 volledig gereed te hebben. Het nieuwe teeltregistratiesysteem MijnBKD
is beschikbaar voor alle teelt- en handelsbedrijven. Dat resulteert in eenvoudiger
en sneller registreren en meer overzicht over de teeltlocaties en partijgegevens.
Tevens kan direct vanuit MijnBKD digitaal worden verhandeld, van belang om
geen belemmeringen te hebben bij de volgende schakel in de keten. In die
schakel wordt nu naar vijf belangrijke exportlanden volledig via Ketenregister en
eCertNL verhandeld. Een belangrijke stap om aan te sluiten bij de wensen van
deze landen en om de eﬃciëntie in de keten te verbeteren.
Het nieuwe laboratorium is opgeleverd. De apparatuur wordt verplaatst naar het
nieuwe laboratorium en de volledige verwerking wordt opnieuw geaccrediteerd.
Daarmee is de kwaliteit in de uitvoering weer geborgd.
In 2019 is ook de nieuwe bestuursstructuur volledig in werking getreden met de
start van de Sectorraad. Deze raad, met vertegenwoordigers van teelt, handel,
Plantum en LTO, adviseert het bestuur over zaken die breder gaan dan normen
voor een speciﬁek gewas. Een waardevolle aanvulling op de besluitvorming.
BKD blijft inzetten op verbeteren van de dienstverlening met behoud van
eﬃciency. Medewerkers zijn geschoold op communicatie, feedback en
onderlinge samenwerking. Hiermee wordt blijvend invulling geven aan ‘BKD:
Uw schakel in kwaliteit’.

Bert Pinxterhuis - directeur

Kees van Ast - voorzitter bestuur
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De sectorraad is van start gegaan
en is 4 keer bijeengekomen

van alle fyto documenten
via Ketenregister naar
e-CertNL afgehandeld

medewerkers in
dienst op 31
december 2019.

4,54%

BKD IN HET KORT
Keuringsbeleid en Kwaliteit

De huidige keuringssystematiek blijft na onderzoek gehandhaafd. Wel
wordt nagegaan of aanpassingen binnen de huidige systematiek
mogelijk zijn door resultaten uit voorgaande jaren mee te laten tellen in
de keuringssystematiek.
Per 14 december 2019 is nieuwe Europese regelgeving actief geworden.
Bedrijven krijgen onder andere te maken met nieuwe Plantenpaspoorten,
de regelgeving om deze aan te mogen brengen is aangescherpt. Ook
krijgen handelsbedrijven een administratieve bedrijfscontrole.
Het gebruik van Ketenregister is met de verplichtstelling naar vijf
exportlanden fors gestegen. Aanvullend wordt het gebruik van digitale
leveringsberichten gestimuleerd.

Laboratorium

Het aantal getoetste monsters lag in 2019 op een gelijk niveau als in
2018. Tegenover een stijging van het aantal toetsen in tulp, stond een
daling bij lelie.
In 2019 is de nieuwbouw van het laboratorium gerealiseerd. Een
belangrijke mijlpaal waarmee eﬃciënter kan worden gewerkt en er meer
mogelijkheden zijn voor onderzoek. Er wordt gewerkt aan de verhuizing
van de apparatuur en de accreditatie van het nieuwe laboratorium, zodat
de kwaliteit weer is geborgd.
Het R&D-team werkt in samenwerkingsprojecten aan verbetering van
toetsen en onderzoek naar nieuwe toetsmethodieken. Onder andere
wordt onderzoek gedaan naar mogelijkheden van beeldherkenning van
virussen. Verder is voor 5 toetsen een accreditatie aangevraagd.

Buitendienst

Het afgelopen jaar zijn bijna 50.000 partijen te velde gekeurd. Het
keuringsseizoen is zeer goed verlopen, partijen konden optimaal worden
gekeurd. In de export is gewerkt met de nieuwe keuringsapp, dit verbetert
de eﬃciency. Gestart is met de nieuwe administratieve bedrijfscontroles.
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BKD IN HET KORT
Service Center

Registratie bij de BKD vindt vanaf eind 2019 plaats in het nieuwe
MijnBKD. Het Service Center heeft bedrijven ondersteund in de registratie
van percelen en partijen.
De BKD heeft nieuwe diensten geïntroduceerd. Dit betreffen het centraal
waarmerken en het digitaal aanmelden bij de BKD. Daarmee wordt de
service verhoogd.

Medewerkers

BKD breed is een scholingsprogramma ontwikkeld met de nadruk op
competentieontwikkeling en samenwerking.

ICT

Er zijn belangrijke stappen gezet in de digitalisering van de keten.
MijnBKD is geïntroduceerd met zowel een keuringsapp voor de export en
de vernieuwing van het teeltregistratiesysteem. Met dit nieuwe systeem
wordt registreren eenvoudiger en wordt meer inzicht in de partijgegevens
verkregen.
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BKD IN HET KORT
Communicatie

De nieuwe website is gelanceerd waarbij het gebruiksgemak en
vindbaarheid van informatie is verbeterd. Aansluitend is ook de
nieuwsbrief geherintroduceerd.
Veel aandacht is besteed aan communicatie over de nieuwe Europese
regelgeving en over de Brexit, met onder andere informatiebijeenkomsten
en up-to-date informatie op de website.

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) heeft een rol gespeeld
in het ontwerp van het nieuwe laboratorium. Er wordt bijvoorbeeld
gebruik gemaakt van zonnepanelen en een warmtepomp om het
energiegebruik te minimaliseren.

Bestuur

Begin 2019 is gestart met de Sectorraad die het bestuur adviseert over
teelt-overschrijdende onderwerpen. Onderwerpen zijn onder andere
geweest het jaarverslag, de begroting en de implementatie van de
digitale keten. Dit functioneert goed. Veel aandacht is uitgegaan naar de
begroting 2020.
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BKD IN HET KORT
Juridische zaken

In december 2019 zijn de nieuwe Europese Plantgezondheidsverordening en de Controleverordening in werking getreden. BKD is
bevoegd gezag geworden voor het uitgeven van Plantenpaspoorten en
maatregelen bij aantreffen van RNQP’s (stengelaal).

Financiën

De realisatie over boekjaar 2019 toont een negatief saldo van € 439.000.
Ten opzichte van 2018 waren de inkomsten met 3,4% gestegen terwijl er
met 5% begroot was. In het boekjaar 2019 is een bijzondere kostenpost
opgenomen van € 255.000. Dit betreft een eenmalige aanpassing van het
fonds voor groot onderhoud in verband met nieuwe rekenregels.

Meerjarenvisie

BKD investeert in de digitale bloembollenketen, om daarmee de
eﬃciency in de keten te verbeteren. Ook is geïnvesteerd in een nieuw
laboratorium, om de kwaliteit van de toetsen te blijven borgen.
BKD investeert daarmee in "Uw schakel in kwaliteit".
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01 KEURINGSBELEID EN KWALITEIT
1.1 Voortgang nieuwe keuringssytematiek
In 2019 zijn mogelijkheden voor een
nieuwe keuringssystematiek onderzocht met ondernemers, productgroepen en pilotgroepen. Een van de
opties is die van een nieuwe robuuste
exportklasse. Geconcludeerd is dat een
nieuwe exportklasse te veel leidt tot
over-classiﬁcering. Dit geeft het risico
dat partijen onnodig worden uitgesloten voor export naar derde landen.

Resultaten van het onderzoek zijn
gebruikt als input voor herijking van de
keuringssystematiek. Een belangrijk
resultaat is dat de huidige keuringssystematiek op hoofdlijnen voldoet.
Wel wordt gedacht aan verdere
verﬁjning van de huidige keuringssystematiek door eerder behaalde
keuringsresultaten mee te wegen bij
het bepalen van de keuringsintensiteit
(risico-gebaseerd keuren).
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1.2 Aanpassingen beleid

1.2.2 Gebruik van ‘Diversen’

Om tijdig en adequaat in te spelen op
veranderende eisen in de markt, zijn
diverse beleidswijzigingen aan de orde
geweest.

Er is een voorstel gedaan om het gebruik van ‘Diversen’ in de registratie te
minimaliseren. De registratie ‘Diversen’
is bedoeld als overgangsmogelijkheid
om niet-geregistreerde cultivars (vanuit
de veredeling) bij BKD op te kunnen
geven. Onjuist gebruik van ‘Diversen’
kan fouten en problemen in de digitale
verhandeling veroorzaken. Deﬁnitieve
besluitvorming wordt begin 2020 verwacht.

1.2.1 Keuren in het buitenland
Er leeft een behoefte onder telers, dat
BKD in de grensregio van België en
Duitsland de kwaliteitskeuringen uitvoert. In 2019 is de haalbaarheid
onderzocht, in 2020 worden de systeemtechnische consequenties nader
uitgewerkt.

1.2.3 Productgroepen
De belangrijkste onderwerpen uit de productgroepen waren:
1.

2.

De verplichte toetsing van de
ELISA-cultivars op Tulip Virus X
(TVX) is met het bestuur van de
Productgroep Tulp geëvalueerd.
Het bestuur is tevreden met de
huidige werkwijze en heeft geadviseerd deze werkwijze te
continueren. Om een beter beeld
van TVX bij de niet-ELISA cultivars
te krijgen wordt op advies van de
productgroep 30 grootste niet
ELISA-cultivars getoetst.
De pilot Zantedeschia is afgerond.
In deze pilot is beoordeeld of het
principe ‘’schoon beginnen;
schoon eindigen’’ realiseerbaar is.
Geconcludeerd kan worden dat dit
op basis van de resultaten uit de
pilot nog niet realiseerbaar is. Wel
zijn er voldoende aanknopingspunten om met handel en teelt deze
werkwijze verder uit te werken en
mogelijk te komen tot een systeemaanpak.

3.

Voor de lelie is pilot ‘’schoon
beginnen; schoon eindigen’’ inmiddels in het derde jaar. Met de
deelnemers aan de pilot zijn alle
resultaten besproken. De pilot
wordt eind 2020 afgerond.

4.

In het bestuur van de productgroep lelie zijn de resultaten van
de bladmonsters besproken. De
aangetroffen viruspercentages geven aanleiding voor het bestuur
van de productgroep om in 2020
een algemene discussie te starten
over de virusnormen. Het gaat
hierbij met name om PlAMV
(Plantago asiatica mozaïek virus)
en LMoV (leliemozaïekvirus).
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1.3 Nieuwe Europese Regelgeving:
PHR/OCR
Op 14 december 2019 zijn twee nieuwe
Europese verordeningen in werking
getreden: de Plantgezondheidsverordening (PHR) en de Controle
verordening (OCR).
Belangrijke gevolgen hiervan zijn dat
alle telers en handelaren inmiddels te
maken hebben gekregen met
(gewijzigde lay-out) plantenpaspoorten,
aangescherpte eisen voor
traceerbaarheid en het gebruik van een
uniek fytosanitair registratienummer.
De invoering van de nieuwe Plantgezondheidsverordening heeft ook geleid
tot een andere inrichting van het
jaarlijkse Erkenningsbezoek,
nu Administratieve Bedrijfscontrole
genoemd. Deze inrichting voldoet nu
aan de eisen in de verordening. Ook
krijgen naast alle teeltbedrijven in 2020
ook de handelsbedrijven
een Administratieve Bedrijfscontrole.

Om de bedrijven voor te bereiden op
alle wijzigingen, zijn informatiebijeenkomsten gehouden en is veel
informatie gedeeld via de BKD website,
nieuwsberichten en met via beurzen.
1.4 Brexit
In 2019 is ook vervolg gegeven aan de
voorbereidingen voor een naderende
Brexit. Dit jaar lag de focus vooral op
het in kaart brengen van de condities
waaronder import en export van
bloembollen van/naar het Verenigd
Koninkrijk mogelijk is na Brexit. Om de
sector hierop zo goed mogelijk voor te
bereiden zijn vakberichten verstuurd,
bijeenkomsten gehouden en is de
informatie op de website van BKD
continue geactualiseerd. Met andere
Keuringsdiensten en de NVWA zijn
scenario’s ontwikkeld en is de aanpak
onderling afgestemd.

1.5 Fytosanitaire keuringen
1.5.1 Import- en exportinspecties
In opdracht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) worden
exportinspecties uitgevoerd en fytosanitaire exportcertiﬁcaten uitgegeven voor
export naar derde landen. In 2019 zijn 8.394 inspectiebezoeken in de export
uitgevoerd, iets minder dan in 2018. Het aantal afkeuringen naar aanleiding van deze
inspecties was 0,88%. De twee belangrijkste redenen van afkeur waren
’aanwezigheid van grond’ en ‘aanwezigheid van schimmels’ (met name fusarium).

KEURINGEN IN CIJFERS
2019
Aantal inspectiebezoeken

2017

8.394

8.541

8.244

54.165

60.980

79.146

200.304

195.655

206.351

Aantal afkeuringen

474

477

662

% afkeuringen

0,88

0,78
1
40

0,80

Aantal geïnspecteerde partijen
Aantal partijen

Aantal NOI’s
1

2018

10

8

In 2019 is een overzicht uit China ontvangen met in 2018 aangetroffen aantastingen die 32 extra NOI’s
opleverde dan in het jaarverslag 2018 staan vermeld.
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Het zeer gering aantal bevindingen
in derde landen geeft aan dat het
gehele keuringssysteem werkt!
BKD heeft in 2019, door middel van de veldkeuringen en de inspecties van
exportzendingen, de fytosanitaire garanties voor de EU- en niet-EU-landen goed
gewaarborgd. Er zijn in totaal 10 notiﬁcaties (Notiﬁcation of Interception, NOI)
ontvangen. NOI’s zijn ontvangen uit Japan (2), Indonesië (4), Israël, Turkije,
Oezbekistan en Taiwan. Deze hadden betrekking op de aanwezigheid van
aardappelknolletjes, Tabacco rattle virus (TRV), Rhodococcus fascians (woekerziek),
Strawberry latent ringspot virus (SLRSV), Meloidogyne spp. (wortelknobbelaaltje),
Candidatus phytoplasma mali en Ditylenchus spp en PlAMV (Plantago asiatica
mosaic virus).
1.5.2 Ditylenchus dipsaci (stengelaal)
In onderstaande tabel zijn de vondsten Ditylenchus dipsaci (stengelaal)
weergegeven. De getallen geven het aantal bedrijven en de oppervlakte weer met te
velde één of meer aangetaste partijen. Ter vergelijking zijn ook de gegevens over de
vorige jaren weergegeven. Geconcludeerd kan worden dat de bestaande regelgeving
voor Stengelaal zorgt voor een goede beheersing hiervan.

VONDSTEN Ditylenchus dipsaci (stengelaal)
Gewas

2019
opp
#
partijen
(ha)

2018
opp
#
partijen
(ha)

2017
opp
#
partijen
(ha)

Tulp

32

20,4

24

21,4

39

31,3

Narcis

18

3,3

34

10

37

13,9

Hyacint

19

7,9

0

0

1

> 0,1

Overig

0

0,0

3

0,1

2

0,5

Totaal

69

31,6

61

31,5

79

45,7
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1.5.3 Aardappelmoeheid (AM)
In 2019 is bij de uitvoering van de AM-controles 1 overtreding geconstateerd waarop
is gehandhaafd. Nader onderzoek is ingesteld waarbij is vastgesteld dat er geen AMrisico is geweest.
1.6 Het Ketenregister en e-CertNL
Het gebruik van het Ketenregister is in 2019 fors toegenomen. In 2019 werden meer
dan 6.200 fytosanitaire certiﬁcaten via het Ketenregister en e-CertNL afgehandeld.
Dit is 37% van het totaal aantal fytosanitaire documenten dat werd gewaarmerkt.
Een belangrijke reden voor deze sterke groei is de verplichting voor gebruik van eCertNL bij export naar China, Japan, Taiwan, Peru en Colombia per 1 juli 2019.

OVERZICHT FYTOSANITAIRE DOCUMENTEN
Totaal
Totaalaantal
aantalfytosanitaire
fytosanitaire
documenten
documentenverwerkt
verwerkt

2019
<x> nog niet
16.911
bekend

Aantal fytosanitaire documenten
verwerkt via e-CertNL
Aantal bedrijven met Ketenregisterfull aansluiting

2018

2017
8.541
17.126

8.244
18.001

6.297

3.513

2.558

51

20

15

1.6.1 Centraal waarmerken
Voor verdere optimalisatie van de
dienstverlening, is in de zomer van
2019 de dienst ‘Centraal waarmerken’
ingevoerd. De essentie van deze dienst
is dat een waarmerkinspectie via
Ketenregister aangevraagd wordt, de
fytosanitaire documenten op het
kantoor van BKD gewaarmerkt worden
en deze vervolgens naar de aanvrager
opgestuurd worden.
Gestreefd wordt naar een volledige
digitale keten. Derde landen accepteren
een digitaal certiﬁcaat wat zij via eCertNL kunnen inzien. Centraal
waarmerken verschaft BKD inzicht in
het proces van digitaal waarmerken en
is daarmee een stap op weg naar
volledig digitaal waarmerken.
1.6.2 Ketenregister Service

van Ketenregister willen gebruiken,
kunnen deze handelingen laten uitvoeren door het Service Center van de
BKD.
1.6.3 Digitaliseren Pre Shipment
Inspections (PSI)-proces
Bedrijven die verhandelen naar de USA
en/of Canada hebben te maken met het
PSI (Pre Shipment Inspections) programma. Binnen dit programma volgden de inspecteurs in Nederland nog
hoofdzakelijk een analoge (papieren)
werkwijze. De doelstelling is het PSIprogramma aan te sluiten op het
Ketenregister Full. Hiervoor is in 2019
de eerste stap gerealiseerd, namelijk
het digitaliseren van het PSI-werkproces
van de inspecteurs.

Ook is in 2019 gestart met de dienst
‘KR-Service’. Exporteurs die geen eigen
software hebben om Ketenregister te
gebruiken en ook niet de webschermen
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1.6.4 Juistheid gegevens
leveringsnota’s
Onderkend wordt dat het tijdig aanleveren van een juiste leveringsnota
door de teelt verbetering behoeft. Met
name het analoog (op papier) aanleveren van leveringsnota’s met het
foutief invullen van de gegevens,
vormen een probleem als de volgende
schakel in de keten (verhandelaar)
digitaal werkt. De eerste stap richting
een betere aanlevering van leveringsnota’s, is bewustwording bij telers.
Hiervoor zijn in 2019 een groot aantal
foute papieren leveringsnota’s bij exporteurs in kaart gebracht en zijn
betreffende telers hierover gewaarschuwd. Ook worden telers gestimuleerd om meer gebruik te maken
van digitale middelen om de leveringsnota op te maken.
De ambitie is om in 2022 het digitaal
leveringsbericht verplicht te stellen. Om
dit te bevorderen is in MijnBKD een
aparte functionaliteit gebouwd. Ook is
veelvuldig contact geweest met leveranciers van managementsystemen
om de functionaliteit in hun systemen
in te bouwen.

Tevens is in kaart gebracht hoe BKD de
sector hierin gaat faciliteren. Het
aanpakken van foutieve leveringsnota’s, ondersteunt de overstap naar
een verplichte digitaal leveringsbericht.
1.6.5 Verhandelen onder andere
condities
Op verzoek van de sector is uitgewerkt
wat de haalbaarheid is van verhandelen
onder andere condities dan op het
certiﬁcaat zijn vastgelegd. Hierbij kan
gedacht worden aan het verhandelen
onder een andere klasse (declasseren),
onder een ander naam (bijv. ’kleur’) en
het samenvoegen van partijen met
dezelfde partijkenmerken.
Het realiseren van deze wensen is
technisch gezien complex en wordt
nader uitgewerkt. Van belang is dat de
tracking en tracing van partijen geborgd
blijft.
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1.7 Borging eisen derde landen
1.7.1 Ontwikkelingen derde landen
In 2019 zijn veel vragen beantwoord
voor de NVWA over de borging van
veranderende landeneisen in
de keuringssystematiek. Een aantal
voorbeelden:
a. China: dit land heeft aanvullende
eisen gesteld om verplicht de
geslachtsnaam en soortnaam op
een exportcertiﬁcaat te vermelden.
De door China gewenste soortnamen komen echter niet overeen
met de gebruikelijke soortnamen in
West Europa. Hierdoor kan niet
voldaan worden aan de eisen van
China. Na overleg met NVWA en
afstem-ming met de sector is een
tijdelijke werkwijze overeengekomen om dit probleem op te lossen.
b. Taiwan: dit land heeft veel aandacht gevraagd voor de borging van
PlAMV en bollenmijt. R&D van de
BKD heeft een onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van
bollenmijt. De speciﬁeke bollenmijt
die in Taiwan een Q-status heeft,
Rhizo-glyphus robini, is niet aangetroffen.
c.

Na afstemming met de NVWA is
door de bedrijven ingeregeld dat
de soortnamen van de gewassen
die op de Endangered Species List
staan, worden genoemd op het
exportcertiﬁcaten.
1.7.2 Ontvangst buitenlandse
delegaties
Al geruime tijd zijn er met de Verenigde
Staten, China, Japan en Taiwan bilaterale afspraken over de condities
waaronder export van bloembollen
naar deze landen mogelijk is. Belangrijk
onderdeel van deze afspraken zijn de
bezoeken aan BKD van delegaties uit
deze landen. In 2019 zijn van alle
genoemde landen één of meerdere
keren delegaties ontvangen. De inspecteurs hebben een introductie
gehad over hoe de BKD werkt, hebben
met keurmeesters te velde de opgeplante partijen beoordeeld en diverse
teelt- en handelsbedrijven bezocht.
Geconcludeerd kan worden dat men
tevreden is over de keuringssystematiek en hoe deze door de BKD wordt
uitgevoerd.

USA/Canada: USA heeft de Endangered Species List aangepast
en intensievere controles uitgevoerd. Dit heeft geleid tot knelpunten bij het opstellen van het
exportcertiﬁcaat.
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02 LABORATORIUM
2.1 Monsterverwerking in het
laboratorium

Daarentegen is het aantal verwerkte
toetsingen voor tulp met 32% toegenomen ten opzichte van het voorgaande jaar. Oorzaak hiervan is de
groei van het aantal partijen tulp en de
verplichte toets voor TVX.

In 2019 zijn door het Laboratorium
33.117 monsters getoetst op de aanwezigheid van virus. Van het totaal
aantal monsters is 87% op basis van
ELISA getoetst en 13% op basis van
PCR.

Het aantal aanvragen door derden
(categorie ‘’Verzoek’’) is in 2019 stevig
gedaald. Belangrijkste oorzaak hiervan
is de marktsituatie bij lelies, waardoor
bedrijven besparen op het laten toetsen
van partijen. Daarbij speelt ook dat de
inkrimping van het areaal lelies heeft
geleid tot minder toetsingen van lelies.

Het effect van een krimpende markt
voor lelies is terug te zien in een
dalende hoeveelheid toetsingen die
voor lelies is uitgevoerd. Ten opzichte
van 2018 is dit aantal met 5,5% gedaald.

CIJFERS LABORATORIUM
2019
#
monsters
Tulp
Lelie

8.271

analyses

2018
#
monsters

900.558 1.486.420

6.254

voorbewerking

13.741 1.147.552 3.294.644

analyses

2017
#
monsters

699.255 1.090.003

6.571

voorbewerking

14.554 1.219.179 3.541.727

voorbewerking

analyses

705.734 1.085.387

15.025 1.242.786 3.659.176

Dahlia

232

8.674

9.174

221

8.834

8.834

287

11.524

11.536

Overige

835

116.220

199.855

1.166

109.155

190.250

1.000

76.471

120.249

Exporttoets

156

18.683

18.683

175

20.858

20.978

554

84.037

121.913

489.602 1.061.710

10.593

543.406 1.185.350

9.441

Verzoek
Totaal

9.882

33.117 2.681.289 6.070.486

32.963 2.600.687 6.037.142

518.935 1.152.031

32.878 2.639.487 6.150.292

In deze aantallen zijn ook alle interne toetsingen voor R&D, kwaliteitsborging en validaties van toetsen
opgenomen.
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2.2 Kwaliteit
Een adequate en juiste kwaliteitsborging heeft hoge prioriteit binnen het
laboratorium. BKD werkt onder de
accreditatie NEN-ISO 17025,
die standaarden en processen voor
laboratorium activiteiten omvat. Tijdens de jaarlijkse audit door de
Raad van Accreditatie, interne audits
en twee audits door de Naktuinbouw
zijn geen afwijkingen op het BKDproces geconstateerd. Dit betekent dat
het laboratorium conform de vastgelegde werkwijzen werkt, zoals het
structureel gebruik van eerstelijnscontroles en het dagelijks toetsen van
reproduceerbaarheidsmonsters. Tevens worden parallelle
testen met externe partijen uitgevoerd.
Een belangrijk onderdeel is ook het
continu verbeteren van het proces. De
basis hiervan vormt het vastleggen van
de ‘’onvolkomenheden’. In 2019 hebben
zich vrijwel geen onvolkomenheden
voorgedaan die invloed hadden op het
toetsresultaat. In die enkele gevallen is
door het nemen van een nieuw monster de juiste toetsuitslag alsnog
gewaarborgd.
Naar aanleiding van een signaal dat het
toetsresultaat voor ARMV (Arabis
Mosaic Virus) bij een monster voor
lelieschub mogelijk beïnvloed is door
het gebruik van veel chloor, zijn
maatregelen genomen. Er is een
onderzoek naar de mogelijke impact
uitgevoerd en door middel van een
extra kwaliteitscontrole is een juiste
toetsuitslag gegarandeerd.
2.3 Research & Development (R&D)
2.3.1 Toetsontwikkeling
Het R&D-team ontwikkelt nieuwe en
optimaliseert bestaande toetsen. In
2019 heeft dit geleid tot een optimalisatie van onder andere de PCRtoets voor ArMV en de ELISA-toets
voor Tulip Virus X (TVX). Door de Raad
van Accreditatie zijn de hiervoor aangepaste validatierapporten
goedgekeurd.

Tevens zijn nieuwe validatierapporten
opgesteld voor de PCR-toetsen op
TVX, Lelie Virus X (LVX), Lelie Symptoomloos Virus (LSV), Cucumber
Mosaic Virus (CMV) en Tabaksratelvirus (TRV) in lelie. Deze rapporten
zijn ingediend bij de Raad van
Accreditatie.
Er is veel onderzoekstijd gestoken in
het opzetten van een nieuwe positieve
controle collectie t.b.v. de routinetoetsen. Hiervoor is in 2019, na een
onderzoeks- en testperiode, overgestapt naar materiaal in gevriesdroogde
vorm, in plaats van sap vorm. De
procedure voor het verzamelen, maken
en opslaan van het materiaal is
geoptimaliseerd. Hiermee kan BKD
eﬃciënter werken en de kwaliteit van
de toetsen borgen.
2.3.2 PPS-programma’s
De afdeling R&D levert een belangrijke
bijdrage aan de kennisontwikkeling
binnen BKD. Er is in 2019 samengewerkt in vier PPS-programma’s
(publiek-private samenwerkingen). Dit
zijn onderzoekstrajecten waarin zowel
private instellingen als de overheid
investeren. De programma’s waaraan
BKD bijdraagt zijn:
a.

Project ‘’Next Generation Sequencing (NGS)’’. Het doel
van dit project is het
standaardiseren van NGS protocollen zodat alle partijen
hetzelfde werken.

b.

Project ‘’Optimale Diagnostiek’’.
Het doel van dit project is het
ontwikkelen van nieuwe techniek
voor en optimalisatie van toetsen
voor SLRSV (Strawberry Latent
Ringspot Virus en ARMV (Arabis
Mosaic Virus).
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c.

d.

Project ‘’Op weg naar virusvrij
telen’’. Het doel van dit project is
inzicht te verkrijgen in de verspreiding en aantoonbaarheid van
TVX en PlAMV.
Project ‘’Bollenrevolutie 4.0’’. Het
doel van dit project is kennisontwikkeling op het gebied van
ziekzoeken en het gebruik van
data.

Met Naktuinbouw wordt samengewerkt om praktische kennis en ervaring
op te doen met de nieuwe
toetsmethode NGS (Next Generation
Sequensing). Dit is een nieuwe
methodiek waarbij de ziekteverwekker
geïdentiﬁceerd kan worden zonder
voorkennis. Er wordt een variant getest
die in de toekomst direct inzetbaar kan
zijn in het laboratorium van de BKD.
Tenslotte is het International Plant
Virus Epidemiology Symposium in
Seoul door het R&D-team bezocht.

Daar is kennis opgedaan over
ontwikkeling van toetsmethoden en
ontwikkelingen van virusinfecties in
planten.
2.4 Nieuw laboratorium
Door de medewerkers van het laboratorium is een belangrijke bijdrage
geleverd aan de realisatie van het
nieuw gebouwde laboratorium. Hierbij
zijn veel voorbereidingen getroffen om
na oplevering van het
nieuwe laboratorium deze snel in
productie te kunnen nemen. Onderdeel
hiervan is een transitieplan, waarin
aandacht wordt gegeven aan de
verhuizing van de apparatuur en het
kalibreren hiervan. Tevens is in dit plan
vastgelegd hoe de gebruikte toetsen op
het nieuwe laboratorium gevalideerd en
vrijgegeven worden. Dit plan is goedgekeurd door de Raad van Accreditatie.
Het nieuwe laboratorium is
in december door de aannemer aan de
BKD opgeleverd.

BKD investeert in onderzoek voor
verbetering van haar primaire taken,
keuren en toetsen. Door
samenwerking in PPS-en wordt
eﬃciënt de laatste kennis opgedaan.
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03 BUITENDIENST
3.1 Keuringsseizoen

3.3 Digitalisering

Zowel het voorjaar als de zomer boden
goed keurweer. In het voorjaar was het
lang koel met een lange bloeiperiode
als gevolg en in de zomer waren weinig
regendagen. De gewassen konden
hierdoor optimaal gekeurd worden.
Zeker in het voorjaar konden keurmeesters de keuringen goed verrichten,
wat de kwaliteit ten goede kwam.

Alle keurmeesters verwerken de exportkeuringen vanaf zomer 2019 met de
nieuwe exportapplicatie (app), ontwikkeld als onderdeel van MijnBKD. De
app is stapsgewijs bij de keurmeesters
geïntroduceerd. Met de eerste gebruikers zijn verbeteringen opgesteld
en doorgevoerd. Na brede uitrol en een
periode van gewenning, helpt deze
export app de keurmeester nu volop
om de exportkeuring makkelijker te
volbrengen. Hierdoor kan er eﬃciënter
gewerkt worden tijdens een exportkeuring.

3.2 RVA
BKD werkt onder de accreditatie NENISO 17025, die standaarden en processen voor inspecties omvat. De Raad
van Accreditatie heeft na haar jaarlijkse
audits ook in 2019 een positief oordeel
geuit ten aanzien van de kwaliteit van
de buitendienst.

3.4 Monsterkeuringen
Dit jaar zijn de gladiolen op de
monstertuin in de volle grond opgeplant, in plaats van op bakken. Het
bloeipercentage was afgerond 95%, dit
is signiﬁcant hoger dan bij opplant op
bakken. Het opplanten op volle grond
zal de komende jaren gecontinueerd
worden.
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3.5 Kennisdeling

3.6 Tijdelijke (assistent) keurmeesters

In 2019 is BKD ELISA-cultivars tulp
gaan toetsen op TVX (Tulip Virus X). Dit
heeft geleid tot een beter beeld van
hoeveel partijen TVX besmet zijn en
welke cultivars gevoelig zijn voor TVX.
De door het laboratorium opgedane
kennis (bevindingen en ontwikkelingen)
over TVX in tulp, is uitgebreid gedeeld
met de BKD keurmeesters. Dit ondersteunt de keurmeesters tijdens de door
hen uitgevoerde inspecties van tulp.

BKD huurde 15 (assistent) keurmeesters in, waarvan een deel voor
twee maanden. Het is met de
speciﬁeke eisen een uitdaging om voor
zo’n korte periode in het voorjaar aan
goede keurmeesters te komen. Deze
uitdaging wordt naar verwachting in de
toekomst groter, ook door krapte op de
arbeidsmarkt. Door het onderhouden
en zorgvuldig opbouwen van contacten
in de sector, verwacht BKD ook in de
toekomst voldoende gekwaliﬁceerd
personeel te behouden.

3.7 Overzicht keuringen in cijfers

KEURINGEN IN CIJFERS
2019

2018

49.506

50.575

Opgeplante partijen gekeurd

4.305

4.386

Bezoeken importkeuring

1.285

1.321

Bezoeken exportkeuring

8.101

7.863

Partijen te velde gekeurd
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03 SERVICE CENTER
4.1 Nieuwe systemen
De invoering van het nieuwe teelt-registratiesysteem, MijnBKD, heeft impact op het
Service Center. MijnBKD is goed ontvangen, zowel intern als extern, maar leverde in
de eerste maanden na introductie veel hulp-vragen op. De vragen waren met name
gericht op het inloggen en op de registratie van percelen. Om eenduidig en snel
vragen te kunnen beantwoorden, zijn veel gestelde vragen over MijnBKD gebundeld
in een bestand. Ook zijn vragen omgezet in een instructievideo, deze zijn veelvuldig
geraadpleegd.
4.2 Digitalisering
Het aanmelden als bedrijf bij BKD is gedigitaliseerd. In nauwe samenspraak met het
Service Center is van het aanmeldformulier voor bedrijven een digitale versie
gemaakt, die in de nieuwe website is ingebouwd. Ook is het proces van verwerking
van de aanmeldingen door het Service Center hierop aangepast. Voordelen zijn het
beter kunnen verwerken van gegevens, het sneller kunnen terugkoppelen van de
inschrijving en het terugdringen van papierstromen. Met feedback van gebruikers en
het Service Center is het digitale aanmeldformulier verder geoptimaliseerd.
4.3 Centraal waarmerken
Zoals al gemeld is voor Ketenregister full gebruikers Centraal Waarmerken
geïntroduceerd als nieuwe dienst van BKD. Het Service Center speelt in deze dienst
een belangrijke rol. Dagelijks worden de aanvragen opgehaald in e-CertNL, worden
de documenten bij akkoord gewaarmerkt door gekwaliﬁceerde teamleden. Bij een
tijdige aanvraag wordt deze nog dezelfde dag verwerkt en teruggestuurd of, indien
gewenst, opgehaald. Een dienst die de klantvriendelijkheid en eﬃciëntie voor
bedrijven vergroot.
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05 MEDEWERKERS
5.1 Algemeen
In 2019 is veel aandacht geweest voor
de duurzame inzetbaarheid van de
medewerkers van de BKD. Er is een
meerjarig BKD-breed opleidingsprogramma voor alle medewerkers
gestart, gericht op de visie 2022.
Thema’s van het programma zijn het
versterken van de communicatie in
houding & gedrag, het geven van
feedback en het meer nemen van
initiatief met als doel invloed uit te
oefenen. Om bestendigheid te creëren
bij de medewerkers is ervoor gekozen
om de komende drie jaar deze thema’s
jaar over jaar verder te verdiepen.
Naast kennisborging en het verbeteren
van de communicatie, lag in 2019 de
nadruk op vitaliteit (gezond en ﬁt in
lichaam en geest).
Het MT volgde in 2019, naast het BKD
brede opleidingsprogramma, een MT
trainingsprogramma op maat, gericht
op het versterken van effectief leiderschap. Ook dit programma zal in 2020
worden voortgezet.
5.2 Opleiding & Training
Naast de bovengenoemde training is
een persoonlijke DISC training aangeboden, waarmee de medewerkers
inzicht krijgen in het (onbewuste en
bewuste) persoonlijke gedrag, de
talenten en de valkuilen.
Ook zijn er trainingen op afdelingsniveau aangeboden, die speciﬁek
ingezet zijn om eﬃciëntie binnen het
team te verbeteren. Diverse collega’s
hebben persoonlijke trainingen ontvangen, die noodzakelijk waren voor
het uitoefenen van de functie, zoals
trainingen op het gebied van auditen,
heftruck rijden, EHBO en BHV.

Verder zijn er persoonlijke trainingen
gevolgd, die bijdragen aan het
ontwikkelen van een competentie of
vaardigheid. In dit kader is één
medewerker bijvoorbeeld een HBO
cursus psychologie en coaching
gestart, hebben medewerkers op het
laboratorium speciﬁeke cursussen
gevolgd over toets-technieken en is
een medewerker getraind in de actuele
wet- en regelgeving op het gebied van
ARBO/BHV.
Daarnaast worden er op het ‘eigen’
vakgebied door medewerkers regelmatig lunch & learn sessies, seminars
of symposia bezocht.
Alle keurmeesters hebben hun vakgerichte begeleiding van teamleiders
en senior keurmeesters mogen ontvangen. Voor het garanderen van
duurzame inzetbaarheid, is het overdragen van kennis en toezien op
kennisbehoud belangrijk binnen BKD.
5.3 Arbeidsvoorwaarden
BKD volgt de cao Open Teelten als het
gaat om prijscompensatie. Onderdeel
daarvan is een verhoging van de
salarissen met 3% op 1 januari 2019.
Het arbeidsvoorwaardenreglement
(AVR) is in 2019 bijgewerkt en aangepast aan de nieuwe wet- en
regelgeving en procedures. Ook is het
reglement van de Ondernemingsraad
(OR) met onder andere een ander
kiesstelsel aangepast.
5.4 Arbo, RI&E
De BHV’ers hebben in 2019 wederom
een herhalingstraining gevolgd. De
maandelijkse controlerondes zijn consequent uitgevoerd en er zijn
regelmatig overleggen geweest.
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5.5 Werving

5.6 Detachering

Dit jaar zijn er een drietal vacatures
ingevuld. Dit heeft directe invloed
gehad op een beperking van de
inhuurkosten voor externe capaciteit en
heeft bijgedragen aan een beheersing
van de totale personeelskosten. De
ingevulde posities zijn een PHP
Programmeur, een Laborant en een
Keurmeester.

Ook in 2019 zijn onze deskundige en
gekwaliﬁceerde vakmensen uitgeleend
aan collega keuringsdiensten. Dit is
toegenomen ten opzichte van het
voorgaande jaar.
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5.7 Overzicht in cijfers
5.7.1 Bezetting medewerkers in fte

BEZETTING MEDEWERKERS
120
100
80
60
Buitendienst

40

Laboratorium

20

Kantoor

0
2019

2018

2017

In 2019 was met 170 medewerkers, inclusief de ﬂexibele schil, de netto
medewerkersbezetting 103,73 fte. Op 31 december 2019 hadden 95 medewerkers
een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd bij BKD. Omgerekend is dit 84,84 fte.
In 2018 waren er 93 medewerkers met een contract voor bepaalde of onbepaalde
tijd in dienst. Dit betekende een bezetting van 82,1 fte. Inclusief de tijdelijke schil was
dit 102,17 fte. De afdeling ICT en de buitendienst namen toe met in totaal twee
medewerkers. Een strategische keuze om stabiliteit te garanderen voor de toekomst
en de kwetsbaarheid op de afdelingen te verkleinen.
5.7.2 Ziekte verzuim

ZIEKTE VERZUIM
5
4
Extra lang > 365

3

Lang 42 t/m 365

2

Middellang 7 t/m 42

1

Kort 0 t/m 7

0
2019

2018

2017

Het ziekteverzuim is de laatste jaren iets gestegen. Het percentage ging van 4,1
procent in 2018 naar 4,5 procent in 2019. Met name het extra lang verzuim is in
2019 toegenomen.
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5.7.3 Leeftijdsopbouw

LEEFTIJDSOPBOUW OP 31 DECEMBER
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Eind 2019 was de gemiddelde leeftijd onder de vaste medewerkers 47,8 jaar. De
jongste medewerker was 23 jaar en de oudste 65 jaar.
5.7.4 Dienstjaren vaste medewerkers

DIENSTJAREN VASTE MEDEWERKERS 2019
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Eind 2019 was het gemiddeld aantal jaren dienstverband onder de vaste
medewerkers 13,5 jaar. Eén medewerker vierde haar 25 jaar dienstverband.
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06 ICT
6.1 Algemeen
De afdeling ICT heeft haar bijdrage
geleverd aan de digitaliseringsagenda
van BKD. Een volgende stap is gezet in
het vervangen en vernieuwen van het
teeltregistratiesysteem, het optimaliseren van het Ketenregister en het
operationeel en veilig houden van
diverse ICT (gerelateerde) systemen.
6.2 MijnBKD
Het project MijnBKD heeft als doel om
het teeltregister gefaseerd te vervangen, zowel voor de gebruikers uit de
sector (telers en handelaren), als de
keurmeesters. Voor de eerste groep
gaat het om een vernieuwd klantportaal naar het teeltregistratiesysteem. Voor de tweede groep gaat
het om het vervangen van de PDA voor
een app voor het verwerken van
keuringsresultaten.
De eerste opgeleverde applicatie, is de
im- en exportapp voor de keurmeesters. Vanaf afgelopen zomer
worden alle im- en exportinspecties
uitgevoerd met deze app op de telefoon.

Per september en oktober zijn
vervolgens respectievelijk de telers en
handelaren overgezet naar het nieuwe
MijnBKD klantportaal. Hierop kunnen
zij via een nieuwe applicatie partijen
registreren, bemonsteringen aanvragen
en informatie inzien van de geregistreerde partijen. Alle bemonsteringen
voor de voorjaarsgewassen zijn
aangevraagd via het nieuwe portaal.
Daarnaast vindt ook de registratie voor
2020 volledig plaatst in MijnBKD.
Het nieuwe klantportaal is gebruiksvriendelijk, ﬂexibel en toekomstbestendig. MijnBKD ondersteunt
gebruikers in het digitaal werken, bijvoorbeeld door de verbeteringen
rondom digitaal verhandelen.
De volgende fase in het project MijnBKD is het vernieuwen van het laboratoriumsysteem. De uitwerking voor
het laboratoriumproces is gereed en de
ontwikkelwerkzaamheden zijn gestart.
Vanaf de zomer is de externe
personele capaciteit op het MijnBKD
project afgeschaald en worden de
ontwikkel- en analysewerkzaamheden
voornamelijk uitgevoerd door interne
medewerkers.
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6.3 Het Ketenregister
Met de verplichtstelling van het
Ketenregister voor een aantal derde
landen is het gebruik van het
Ketenregister toegenomen. Diverse
verbeteringen zijn doorgevoerd op het
gebied van performance en beschikbaarheid. De beschikbaarheid van het
systeem is boven de 99,9% geweest.
Het systeem is nu in staat om meerdere berichten parallel te verwerken,
waardoor de totale snelheid waarmee
het Ketenregister berichten kan afhandelen verhoogd is. Daarnaast zijn
ook enkele functionele verbeteringen
opgeleverd.
6.4 Middelen keurmeesters
In 2019 zijn de oude tablets van de
keurmeesters vervangen door laptops.
Dit stelt hen in staat om snel en digitaal
toegang te hebben tot diverse informatiebronnen en partij- en bedrijfsgegevens.
6.5 Vernieuwing ICT systemen en
veiligheid
Naast het MijnBKD project zijn ook
diverse interne vernieuwingen
uitgevoerd. Zo is afscheid genomen
van het gebruik van Windows 7 en
Windows 2008.

Ook is de mail-omgeving naar de cloud
overgezet en de software van de
werkplekomgeving voorzien van de
nieuwste versies.
De veiligheid van de ICT-systemen en
data heeft hoge prioriteit binnen de
BKD. Voor de medewerkers zijn diverse
trainingen gegeven om het veiligheidsbewustzijn te vergroten. Voor de ICTsystemen is het updatebeleid voor
software updates verder verscherpt.
Daarnaast zijn de ﬁrewall instellingen
door een externe partij getoetst en zijn
aanpassingen doorgevoerd.
6.6 Audits & procesverbetering
Als onderdeel van het BKDkwaliteitssysteem hebben diverse
interne ICT-audits plaatsgevonden.
Daarnaast vragen de accreditaties
NEN-ISO 17020 en NEN-ISO 17025
steeds meer kwaliteitsborging op ICT
gebied. Op dit gebied zijn in 2019 een
aantal grote stappen gezet, onder
andere met betrekking tot het
vastleggen van ICT-beleid en ICThandelingen en het beschrijven van de
ICT omgeving. Hiermee is de continuïteit en overdraagbaarheid van de
ICT-processen en systemen geborgd.
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07 COMMUNICATIE
7.1 Lancering nieuwe website

7.2 Herintroductie nieuwsbrief

In mei 2019 is de nieuwe website van
BKD gelanceerd. De nadruk ligt op ‘de
website als kennisbank’, waar telers,
handelsbedrijven en andere belanghebbenden makkelijk de voor hen
benodigde informatie terug kunnen
vinden. De menustructuur is anders
ingedeeld, zodat de gebruiker in weinig
clicks bij het juiste onderwerp terecht
komt. Belangrijke informatie en
documenten zijn op een vaste plek en
in herkenbare structuur op de webpagina’s geplaatst, zoals de uitvoeringsrichtlijnen, informatie over
landenprogramma’s, verhandelingseisen en aanvullende benodigde formulieren. De nieuwe website is sinds
de introductie in mei meer dan 17.000
keer bezocht.

Aansluitend aan de nieuwe website, is
in het najaar van 2019 de nieuwsbrief
geherintroduceerd in een digitaal
format. De eerste editie van de nieuwe
digitale nieuwsbrief is verstuurd op 19
september 2019.
De digitale nieuwsbrief kan lezers
makkelijk doorverwijzen naar uitgebreidere informatie op de website en
past zich aan naar het apparaat van de
ontvanger. De nieuwsbrief verschijnt
tweemaal per jaar en behandelt BKDbrede ontwikkelingen, zoals de voortgang van strategische projecten en
ontwikkelingen in de sector. Daarnaast
geeft de nieuwsbrief een kijkje achter
de schermen van BKD. De eerste
digitale nieuwsbrief is door zo’n 750
personen geopend.
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7.3 Communicatie omtrent EU
ontwikkelingen
In het najaar van 2019 zijn er drie
bijeenkomsten georganiseerd om
telers en handelaren te informeren over
de nieuwe EU plantgezondheidsverordening, het nieuwe plantenpaspoort en de mogelijke gevolgen van
de Brexit. Met ditzelfde doel is BKD
aanwezig geweest op de Mechanisatiebeurs in januari 2019. Hier zijn vanuit
de BKD-stand in drie dagen veel
bezoekers gesproken over de
veranderingen. Bezoekers konden op
de beurs ook bij BKD terecht met
vragen over digitalisering en andere
onderwerpen.
De gevolgen van EU Plantgezondheidsverordening en Brexit zijn ook uitgebreid op de (zowel oude als nieuwe)
website opgenomen en meermaals in
de vakpers onder de aandacht gebracht. BKD is er scherp op geweest
om de eigen online informatie over
deze onderwerpen actueel en accuraat
te houden, zodat veel vragen van
ondernemers hiermee konden worden
ondervangen. Met name de pagina
Plantenpaspoort is, naast de algemene
home pagina, de best bezochte pagina
van de nieuwe website (mei – eind
2019). Ook hierin is functie van ‘de
website als kennisbank’ terug te zien.

7.4 Communicatie MijnBKD
Een belangrijke ontwikkeling voor
geregistreerde bedrijven in 2019, was
de overstap naar het nieuwe teeltregistratiesysteem MijnBKD. Omdat dit
een grote verandering was, is veel
aandacht besteed aan de communicatie rondom deze overstap. Met de
aankondiging, verwachtingen en begeleiding bij de eerste aanmelding
waren hierin belangrijk. Nieuw voor
BKD is de inzet van video’s in de
communicatie omtrent MijnBKD. Naast
een introductievideo, zijn er negen
instructievideo’s gemaakt. Hierin worden veel gebruikte functionaliteiten
uitgelegd. De video’s zijn ter ondersteuning, zodat gebruikers van het
MijnBKD klantportaal zelf wegwijs
kunnen worden in het systeem. Alle
tien de video’s zijn sinds juli 2019 bijna
3.000 keer bekeken, met name vanuit
MijnBKD zelf. De video’s dienen hiermee dus goed hun doel.
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08 MAATSCHAPPELIJK
VERANTWOORD ONDERNEMEN
(MVO)
8.1 Historie
Op 21 september 2012 is de werkgroep Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
(MVO) samengesteld uit een diverse groep medewerkers van alle afdelingen. De 7
MVO-Kerntaken zijn door de werkgroep beoordeeld, verder ontwikkeld en
vastgelegd (bestuur, mensenrechten, milieu, arbeidsvoorwaarden, eerlijk zakendoen,
consumentenaangelegenheden, betrokkenheid en ontwikkeling gemeenschap). In
de loop der jaren heeft de werkgroep een groot aantal issues ter sprake gebracht,
zijn voorstellen aan het MT voorgelegd, zijn acties uitgezet en maatregelen
genomen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de ondertekening van de MVOzelfverklaring, waarbij de BKD verklaart de principes en richtlijnen van NEN-ISO
26000-2010 toe te passen en te borgen dat dit bij voortduring het geval zal zijn.
8.2 Kernthema’s
Op diverse MVO kernthema’s is in 2019 actie ingezet:
1.

Onze medewerkers zijn onze belangrijkste investering. Duurzame inzetbaarheid
door o.a. borging en vastleggen van kennis, bewaking van de fysieke en
mentale gezondheid en het versterken van kennis en kunde via opleiding en
training waren hierbij belangrijke ingrediënten;

2.

Bij de nieuwbouwontwikkeling van het laboratorium zijn een aantal duurzame
toepassingen uitgevoerd zoals isolatie, het gebruik van zonnepanelen, een
warmte-terugwinsysteem e.d.;

3.

Onze Poolse werknemers zijn in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan de
door BKD beschikbaar gestelde trainingen. Hiermee bevordert BKD de
arbeidsmarktparticipatie;

4.

Voortvloeiend uit de in 2019 voor het eerst georganiseerde vitaliteitsweek wordt
op alle werkdagen voor alle binnendienst (en bezoekende buitendienst)
medewerkers vers fruit beschikbaar gesteld;

5.

Het recyclen van werkkleding en handschoenen is onderzocht. De uitvoering
hiervan is vooralsnog niet gelukt. De op dit moment beschikbare technische
recycle-mogelijkheden zijn hierbij onvoldoende gebleken. Zodra de mogelijkheid
tot recyclen zich voordoet zal BKD dit implementeren.
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8.3 Huidige situatie
In de loop der jaren is de MVO-werkgroep er, samen met alle medewerkers van BKD,
in geslaagd om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een vaste plek binnen
de BKD-organisatie te geven. Op vrijwel alle agenda’s is MVO een vast onderwerp.
MVO is na de start in 2012 ingebed in de organisatie. Dit is met name in 2019
duidelijk geworden bij de ontwikkelingen rond de nieuwbouw van het laboratorium.
Hierin is van begin af aan duidelijke aandacht geweest voor MVO-maatregelen en
-oplossingen. Daarmee is door de werkgroep geconcludeerd dat Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen een vaste positie binnen de BKD heeft verkregen en is de
werkgroep in het najaar van 2019 opgeheven.
8.4 Vervolg
BKD blijft het MVO-beleid binnen de organisatie monitoren en bestendigen. Dit zal
gebeuren door een jaarlijks interne audit. Bij goed gevolg, volgt hieruit het opnieuw
tekenen van de zelfverklaring MVO. Dit gebeurt onder de hoede van de afdeling
Personeel & Organisatie. Zij hebben sinds de opheﬃng van de werkgroep het
onderwerp MVO in de portefeuille en zullen zorgen dat het op agenda’s terug blijft
komen.
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09 BESTUUR
9.1 Bestuursstructuur

9.2 Agenda en besluitvorming

In 2019 is de bestuurlijke vernieuwing
van BKD, zoals deze in 2018 was
ingericht, volledig operationeel geworden. De Sectorraad is volledig bezet
en heeft vanaf begin 2019 een waardevolle bijdrage aan de besluitvorming
van BKD op zich genomen. De Sectorraad heeft het bestuur geadviseerd
over onder andere de termijnen van
aanvraag herbemonstering, het jaarverslag 2018, de begroting en tarieven
2020, de implementatie van de nieuwe
Europese Wet- en Regelgeving en de
implementatie van de digitale keten.

Veel aandacht is uitgegaan naar de
begroting 2020. Een begroting waarbij
BKD voor de uitdaging stond om, met
teruglopende inkomsten en toenemende kosten, wel het serviceniveau
op peil te houden en de voortgang in de
strategische projecten (zoals de
digitalisering en kennisontwikkeling) te
waarborgen. Dit leidt tot bezuinigingsmaatregelen bij BKD, maar ook tot een
forse tariefstijging. In de afwegingen is
goed gekeken naar het geldende
principe dat de gebruiker betaalt. Ook
dient de BKD zich te houden aan
richtlijnen, zoals een 0-begroting.

BKD Bestuur
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9.3 Bestuurssamenstelling per ultimo 2019

BESTUUR
ir. K.J. van Ast
G. Menting
W. van Eck
ir. P.W. Kleijn

Namens
Onafhankelijk
voorzitter

Benoemd door
Ministerie van EZ

Functie

KAVB
Ongebonden
bestuurder
KAVB

Bestuur
Bestuur

Bestuurslid

Bestuur

Penningmeester
en Secretaris
Adviseur bestuur

ir. E.K. Pinxterhuis Directeur BKD

Voorzitter

Bestuurslid

mr. H. Westerhof

Anthos

Bestuur

Vicevoorzitter

N. Wit

KAVB

Bestuur

Bestuurslid

Benoemd door

Functie

Bestuur

Voorzitter

SECTORRAAD
Namens
ir. K.J. van Ast
T. van den Berg

KAVB

Bestuur

Lid

M. Dignum

Anthos

Lid

H. Glorie
H. Kloosterboer
(adviseur)

Anthos

Bestuur
Bestuur

Anthos

Bestuur

Lid

M. Oijevaar
KAVB
L. Poel
KAVB
ir. E.K. Pinxterhuis
Glastuinbouw
J. van Ruijven
Nederland

Bestuur
Bestuur
Bestuur
Bestuur

Lid
Lid
Secretaris
Lid

Mevr. A. Versloot
(adviseur)
R. Vletter

KAVB

Bestuur

Lid

Plantum

Bestuur

Lid

R. de Vries

Anthos

Bestuur

Lid

Lid

BKD Sectorraad
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10 JURIDISCHE ZAKEN
BKD voert de wettelijke keuringstaken
uit in de bloembollensector. Ook heeft
de Minister BKD aangewezen om
toezicht te houden op de naleving van
regelgeving door de geregistreerde
bedrijven.
Op 14 december 2019 zijn twee
Europese Verordeningen in werking
getreden: de Plantgezondheidsverordening (vervangt de Fyto-richtlijn) en
de Oﬃciële Controles Verordening.
Deze zijn inmiddels grotendeels in de
Nederlandse wet- en regelgeving
geïmplementeerd. Dat heeft onder
andere gevolgen voor de wijze waarop
de bevoegdheden ten behoeve van de
werkzaamheden van de keuringsdiensten, waaronder dus ook de BKD, en de
NVWA geregeld zijn. In zijn algemeenheid geldt dat de BKD ook onder de
nieuwe regelgeving kan blijven doen
wat zij deed, zij het in sommige
gevallen met een andere ‘pet’ op.
10.1 Melding van overtreding
Overtredingen worden geconstateerd
middels het Ketenregister, door intern
administratief onderzoek, middels de
erkenningsbezoeken, door veldwerkzaamheden en bij import- en exportinspecties. Geconstateerde overtredingen worden gemeld bij de BKDinspecteur, die deze in behandeling
neemt, onderzoekt en waar nodig
maatregelen oplegt.
Indien een constatering uitmondt in de
vaststelling van een overtreding, kan
deze in samenwerking met de BKDaanklager, voorgelegd worden aan het
tuchtgerecht. Dat kan door behandeling tijdens een zitting van het
tuchtgerecht, dan wel via een voorzittersbeschikking.

In die laatste situatie, bij kleinere
overtredingen, vindt geen zitting plaats
en handelt de voorzitter de geconstateerde overtreding zelf af.
In voorkomende gevallen (fytoregelgeving) kan BKD aan de NVWA verzoeken de betreffende overtreding af te
handelen.
10.2 Bezwaren en klachten
Tegen een beslissing van BKD kan een
bezwaarschrift ingediend worden en
tegen een gedraging van BKD eventueel een klacht.
In 2019 heeft BKD geen formele
bezwaarschriften ontvangen.
Tegen een eerdere beslissing op bezwaar van BKD was beroep ingesteld,
dat in 2018 is behandeld door de
bestuursrechter. BKD is in die zaak in
het gelijk gesteld. De wederpartij heeft
daartegen hoger beroep ingesteld bij
de Raad van State. Deze zaak is in
2019 behandeld. BKD is inhoudelijk in
het gelijk gesteld. BKD heeft terecht
geweigerd om de in het betreffende
WOB-verzoek gevraagde gegevens te
verstrekken.
Ook loopt er een rechtszaak voor de
Rechtbank Noord-Holland. Dit betreft
een beroep tegen een afwijzing van een
bezwaar tegen een weigering gegevens
te verstrekken. Deze zaak wordt in
2020 behandeld. Daarbij zal de eerdergenoemde uitspraak van de Raad van
State wat de BKD betreft een belangrijke rol spelen.
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BKD heeft in 2019 twee formele klachten ontvangen.
Eén betrof de wijze waarop de BKD de
toepasselijkheid van de Algemene
Voorwaarden, alsmede het verstrekken
van gegevens aan kwekersrechthouders heeft geregeld (bij aanmelding
voor MijnBKD). Deze wijze is door BKD
nagekeken en toegelicht aan de klager.
De tweede klacht betrof de wijze van
communiceren door de keurmeester
met het betreffende bedrijf. Hierover
heeft een gesprek plaatsgevonden met
de indiener van de klacht waarmee de
klacht is afgehandeld.
10.3 Tuchtgerecht
Om toezicht te houden op de naleving
van regelgeving door de geregistreerde
bedrijven heeft BKD onder andere een
tuchtgerecht in het leven geroepen.
Hieraan kunnen vermeende of geconstateerde overtredingen door bedrijven
ter beoordeling, respectievelijk sanctionering, voorgelegd worden. Het
tuchtgerecht college bestaat uit een
voorzitter (jurist) en tuchtrechters uit
de sector zelf, met kennis van ‘het
bloembollen-vak’. Het college wordt
bijgestaan door een secretaris (eveneens jurist).
Enerzijds werkt het tuchtgerecht preventief, anderzijds heeft het een curatief en punitief doel: zorgen dat de
ongewenste situatie wordt beëindigd
en de gewenste situatie alsnog
gerealiseerd wordt. Het opleggen van
een bestraffende sanctie, bedoeld om
herhaling te voorkomen door het
betreffende bedrijf, is tegelijk een preventief signaal naar andere bedrijven.
Hiermee wordt bewerkstelligd dat de
geregistreerde bedrijven zich aan de
regels houden en wordt tevens een
eerlijke concurrentie bevorderd.

10.4 Zaken 2019
Het Tuchtgerecht heeft in 2019 16
zaken behandeld. Daarvan zijn 4 zaken
tijdens een zitting behandeld. Drie
daarvan zijn afgehandeld en één zaak
is aangehouden (deze wordt tijdens de
volgende zitting afgehandeld). Er is
(vooralsnog) geen verzet gedaan, noch
beroep aangetekend gedurende het
jaar 2019. De zaken hadden betrekking
op:
1. Opplant afgekeurde partijen;
2. Levering afgekeurde partijen;
3. Verhandeling besmet materiaal
(stengelaal);
4. Niet opgeven van partijen;
5. Niet uitvoeren van maatregelen.
De opgelegde boetebedragen varieerden van € 225 (het maximum bij
voorzittersbeschikkingen) voorwaardelijk tot € 5.000 onvoorwaardelijk. Bij
het vaststellen van de hoogte van de
boete kan het tuchtgerecht rekening
houden met de omstandigheden van
het geval en ‘de waarde van de
goederen met betrekking tot welke de
overtreding is begaan’, dan wel met ‘het
geheel of gedeeltelijk door de overtreding genoten gewin’.
10.5 Voorzittersbeschikkingen
In 2019 zijn 9 voorzittersbeschikkingen
opgelegd. BKD gebruikt de mogelijkheid van een voorzittersbeschikking
wanneer het gaat om relatief eenvoudige overtredingen. Een voorbeeld
hiervan is het onvolledig opmaken van
leveranciersdocumenten. De voorzitter
van het tuchtgerecht kan dan een
boete opleggen, zonder dat er een
zitting van het tuchtgerecht plaatsvindt. Tegen een van de voorzittersbeschikkingen is in 2019 verzet aangetekend. Dat houdt in dat die zaak
alsnog tijdens een zitting (in 2020)
behandeld zal worden.
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De betreffende overtredingen gingen
over:
1. Verhandeling van niet (goed)gekeurd materiaal;
2. Niet uitvoeren opgelegde maatregel(en);
3. Onjuiste registratie van percelen
en partijen;
4. Ondeugdelijk opgemaakte leveringsdocumenten.
In een aantal gevallen is naast één of
meer van de bovenstaande overtredingen ook het niet meewerken aan
een BKD-onderzoek ten laste gelegd.
Een zaak zal na beroep door het
College van Beroep voor het bedrijfsleven behandeld worden. De datum van
behandeling is op het moment van
schrijven van dit jaarverslag nog niet
bekend.

10.6 Waarschuwingen
BKD verstuurde in 2019 55 waarschuwingsbrieven. Daarbij ging het om:
1. Verhandeling zonder voorafgaande droge keuring;
2. Verhandeling onder foutieve cultivarnaam (Diversen);
3. Verhandeling onder verkeerde
klasse;
4. Niet vermelden op leveringsnota
‘niet geschikt voor doorteelt’.
10.7 Verzoeken aan NVWA
Eén zaak is in 2019 aan de NVWA
voorgelegd ter afdoening. Deze zaak
loopt nog en zal in 2020 worden
afgedaan.

OOK HANDHAVING HOORT BIJ DE TAKEN VAN
DE BKD. ZAKEN WORDEN WEL VOORGELEGD
AAN EEN ONAFHANKELIJK ORGAAN,
HET TUCHTGERECHT.
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11 FINANCIËN
11.1 Tarieven
Bij het opstellen van de begroting 2019 is rekening gehouden met tarieven die met
2% ten opzichte van 2018 zijn geïndexeerd. In de jaren 2018 en 2019 zag BKD zich
geconfronteerd met een cao – verhoging van 3% per jaar, gepaard met
tegenvallende inkomsten.
11.2 Rekening van baten en lasten 2019: vergelijking met 2018
De realisatie over boekjaar 2019 toont een negatief saldo van € 439.000. In 2018
bedroeg het saldo boekjaar negatief € 70.000. In het saldo boekjaar 2019 is een
bijzondere post opgenomen van € 255.000 met welk bedrag de voorziening voor
groot onderhoud is opgehoogd. Deze post vindt zijn aanleiding in de actualisering
van de berekeningsgrondslag voor het toekomstig uit te voeren groot onderhoud.
11.2.1 Baten
In 2019 bedroegen de operationele
inkomsten, exclusief rente € 9.061.000.
Dit is € 300.000 (3,4%) meer ten
opzichte van 2018.
De inkomsten uit de reguliere keuringstaken stegen met € 328.000 (4,4%)
waarvan laboratoriumtoetsen met
€118.000 toenamen, de inkomsten uit
registratie met € 25.000 en de buitendienstactiviteiten groeiden met
€ 186.000.
De overige baten daalden met €28.000.
De inkomsten uit verzoektoetsen
daalden € 86.000 (10,0%). Hogere inkomsten werden gerealiseerd met
detachering, te weten € 58.000.
11.2.2 Lasten
De lasten uit gewone bedrijfsvoering
stijgen met € 295.000 ten opzichte van
2018. (Deze stijging is exclusief de
vrijval Vennootschapsbelasting in 2018
van € 125.000 en de eenmalige
verhoging van de onderhoudsvoorziening in 2019 van € 255.000).
De personele lasten (vast en ingehuurd) zijn € 322.000 gestegen ten
opzichte van 2018. De algemene
kosten, zoals huisvesting, administratie, overige personeelskosten
(opleiding) en kosten voor accountants,
adviezen en audits stijgen in 2019 met
€ 166.000, waarin begrepen de eenmalige aanpassing van de onderhoudsvoorziening met € 255.000 in
2019.

ICT kosten zijn met € 38.000 gedaald.
De afschrijvingslasten stijgen met
€ 66.000 met name door de ingebruikname van MijnBKD.
11.3 Rekening van baten en lasten
2019 vergelijking met de begroting
De realisatie van 2019 toont een
negatief saldo van € 439.000, begroot
was nihil.
11.3.1 Baten
Inkomsten uit reguliere keuringstaken
bleven € 309.000 (3,8%) achter op de
begroting. Lagere inkomsten werden
gerealiseerd met laboratoriumtoetsen:
minus € 252.000 en uit registratie:
minus € 122.000. De buitendienstactiviteiten kwamen € 65.000 boven de
begroting, waarin begrepen de afname
van inkomsten uit exportkeuringen met
€ 25.000, mede door toegenomen
gebruik van Ketenregister.
Voor 2019 was rekening gehouden met
een hogere bedrijfsdrukte voor het
Laboratorium en meer geregistreerd
areaal. Gerekend was met een groei
van 5% in volume en indexering,
gebaseerd op een voor 2018 te hoge
geprognosticeerde omzet.
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De overige baten bleven € 56.000
onder begroting. De inkomsten uit
verzoektoetsen bleven € 149.000
(16,2%) achter. Hogere inkomsten
werden gerealiseerd met detachering
en overige activiteiten, namelijk
€93.000.
11.3.2 Lasten
De lasten uit gewone bedrijfsvoering
dalen met € 182.000 ten opzichte van
begroot, dit is exclusief de eenmalige
verhoging van de onderhoudsvoorziening in 2019 van € 255.000.
De personele lasten (vast en ingehuurd) zijn € 12.000 boven begroting.
De algemene kosten, zoals huisvesting,
administratie, overige personeelskosten (opleiding) en kosten voor
accountants, adviezen en audits
komen in 2019 € 42.000 boven begroting, waarin begrepen de eenmalige
aanpassing van de onderhoudsvoorziening met € 255.000. Directe
kosten voor keuringen, onderzoek en
ontwikkeling en vervoer stegen, lasten
voor ICT en afschrijvingen bleven
onder de begroting.
11.4 Balans per 31 december 2019
De liquide middelen namen in 2019 toe
met € 84.000.
De waarde van de voorraad daalde in
2019 met € 100.000, het debiteurensaldo stijgt met € 113.000 en de schuld
aan leveranciers met € 261.000. De
toename van het crediteurensaldo is
voor € 410.000 gerelateerd aan de
investeringen in nieuwbouw. Wegens
te betalen investeringen voor nieuwbouw laboratorium kan per balansdatum nog voor € 169.000 middelen
worden opgevraagd uit het hypotheekdepot.
De liquiditeit uitgedrukt in de ratio van
vlottende activa (zonder voorraad) in
verhouding tot de kortlopende verplichtingen, is in 2019 gedaald van 1,2
naar 0,91 of 1,01 indien rekening wordt
gehouden met de op te vragen gelden
op balansdatum van € 169.000. De
reserves bedragen op balansdatum
2019 € 2.977.000 tegen € 3.608.000
een jaar eerder.

Het verschil bedraagt € 631.000 dat
door het behaalde saldo boekjaar en de
mutatie in de wettelijke reserve wordt
verklaard. Deze wettelijke reserve van
€ 191.000 wegens de bouw van het
nieuwe teelt – registratiesysteem
MijnBKD wordt onttrokken aan de vrije
reserves.
11.5 Investeringen
Het jaar 2019 heeft voor wat betreft
investeringen in het teken gestaan van
de nieuwbouw laboratorium. Het
gehele project behelst twee fases,
waarvan fase 1 de aanbouw van het
nieuwe laboratorium betreft. Vanaf
maart 2020 zal de bestaande laboratoriumruimte worden gerenoveerd tot
kantoor- en vergaderruimte. Conform
planning is fase 1 medio december
2019, binnen begroting, opgeleverd.
Het nieuwe laboratorium is in februari
2020 in gebruik genomen.
In 2019 heeft BKD geïnvesteerd in
onder anderen ICT – en laboratorium
apparatuur en in het nieuwe teeltregistratiesysteem MijnBKD. Het nieuw
te bouwen laboratorium is per balansdatum opgeleverd, in 2020 volgt de
renovatie van de oude ruimten en de
inrichting van het buitengebied. Voor
de ﬁnanciering van de nieuwbouw en
renovatie is een hypothecaire lening
aangegaan bij de nieuwe huisbankier
ING.
Per 31 juli 2018 heeft BKD haar
vastgoed geherwaardeerd waarbij de
waardering van de opstallen nu tegen
actuele waarde op de balans zijn opgenomen. Het huidige kantoorgebouw
annex laboratorium is in 1982 om niet
verkregen. Met ingang van 1 augustus
2018 wordt op basis van de nieuwe
waardering afgeschreven en wordt de
afschrijvingslast in de tarieven opgenomen ten behoeve van toekomstige
vervangingsinvesteringen in huisvesting. Er is een wettelijke reserve
gevormd voor de herwaardering.
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11.6 Balans per 31 december 2019

BALANS PER 31 DECEMBER (NA SALDOVERDELING)
Activa in euro's
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

2019

2018
401.224
4.272.085
1.871.878

676.999
6.560.049
1.972.778
9.209.826

6.545.187

Vlottende activa
Voorraden
Overige vorderingen

330.010
744.673

429.947
733.821
1.074.683

1.163.768

Geldmiddelen

729.491

645.913

Totaal activa

11.014.000

8.354.868

Passiva (in euro’s)
Vrije reserves
Wettelijke reserves
Voorzieningen
Langlopend vreemd vermogen
Kortlopende schulden
Totaal passiva

2019

2018
2.977.374
3.238.848
545.781
2.623.532
1.628.465

3.607.798
3.047.679
291.391
256.364
1.151.636

11.014.000

8.354.868

11.7 Begroting 2020
Voor 2020 heeft BKD een sluitende begroting bij tarieven die over het algemeen met
4,5 % geïndexeerd zijn. Naast de genoemde indexering zijn de jaarbijdragen met 50%
verhoogd en zijn de maxima voor areaal en partijenheﬃng afgeschaft. De begrote
baten en lasten 2020 zijn nagenoeg gelijk aan de begroting van 2019. Ten opzichte
van de realisatie 2019 stijgen de inkomsten met 5% en de lasten met 3%.
Na de oplevering van het laboratorium in december 2019 zal in het nieuwe boekjaar
fase 2 starten. In deze fase wordt de door het laboratorium achtergelaten ruimte
gerenoveerd. Deze renovatie wordt evenals de nieuwbouw, geﬁnancierd uit de in
2018 aangetrokken hypothecaire lening. Overige investeringen, waaronder ten
behoeve van MijnBKD, bedragen € 352.000 en worden uit eigen middelen
geﬁnancierd.
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12 Meerjarenvisie
Het keuren van bloembollen, dit is de
kerntaak van de BKD. Voor bloembollen is de BKD als enige keuringsdienst
door het Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen om deze wettelijke taak uit te
voeren. Naast het keuren zijn registratie en certiﬁcering belangrijke
taken. Daarmee wordt de kwaliteit door
de hele keten heen geborgd. BKD geeft
daarmee invulling aan ‘Uw schakel in
kwaliteit’.
Onder kwaliteit wordt ook het verbeteren van de eﬃciëntie van processen
verstaan. Daarom wordt geïnvesteerd
in verbetering van de registratie en in
de digitale bloembollenketen. In 2019
is het nieuwe teelt-registratiesysteem
van de BKD geïntroduceerd. De eerste
duizenden partijen van de voorjaarsgewassen 2020 zijn geregistreerd.
Naast eﬃciënter registeren is vanuit
het systeem beter overzicht te verkrijgen over partijen en teeltlocaties.
Het beheer van partijen wordt daarmee
overzichtelijker. In een latere fase
worden extra voorzieningen toegevoegd, zoals de landengeschikheid van
partijen. Daarmee wordt de verhandeling ondersteund en worden faalkosten
in de keten verminderd. Tevens wordt
de tracking en tracing van partijen in de
keten vereenvoudigd.
Naast de registratie streeft de BKD
naar het volledig elektronisch certiﬁceren en het digitaal uitwisselen van het
fytosanitair certiﬁcaat met derde
landen.

Vanaf de zomer 2019 is het voor een 5tal exportlanden verplicht exportcertiﬁcaten via e-CertNL aan te vragen.
Om dit te verbreden naar meer landen
is het noodzakelijk dat tussen partijen
onderling digitaal wordt verhandeld.
Met de mogelijkheid om via MijnBKD te
kunnen leveren en door aan te sluiten
op managementsystemen in de sector
wordt dit bevorderd. Dit zorgt voor
eﬃciëntie in de keten verbeterd en
wordt voldaan aan eisen van derde
landen.
Om de hoge kwaliteit aan laboratoriumtoetsen te blijven borgen en om
aan door het vak gewenste doorlooptijden te voldoen is geïnvesteerd in een
nieuw laboratorium. Deze is in december 2019 opgeleverd. Aan de inrichting
en accreditatie van de laboratoriumapparatuur wordt begin 2020 hard
gewerkt. Het laboratorium biedt meer
mogelijkheden voor onderzoek, waardoor sneller op ontwikkelingen of
vragen voor nieuwe toetsen kan
worden ingespeeld.
Met het keuren van bloembollen geeft
de BKD waarborgen af van de kwaliteit
van bloembollen, waarmee de markttoegang wordt bevorderd. Om deze
positie te behouden en te versterken is
gemotiveerd en gezond personeel van
groot belang. Er wordt daarom
geïnvesteerd in het BKD-personeel op
inhoud en op competenties die in hun
functie gevraagd worden.
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FOTO MANAGEMENT TEAM

HET MANAGEMENTTEAM, VLNR:
Huub Fris, Peter van Nieuwkoop,
Astrid Hagedoorn, Bert Pinxterhuis en
Arno van Beek. Niet aanwezig: Robin
Franssen
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