
Joint Inspection

Partijen bloembollen van 
gewassen of cultivars die voor 
het eerst naar Japan wordt 
geëxporteerd, vallen onder de 
Joint Inspection. Hierbij gaat een 
Japanse inspecteur steekproefs-
gewijs mee het veld in voor een 
veldinspectie van voor Japan 
bedoelde cultivars. De 
geselecteerde partijen worden 
dus door zowel BKD, als de 
Japanse inspecteur gekeurd op 
het veld bij de teler. Gewassen 
die gevoelig zijn voor virussen, 
waarop Japan niet tolerant is, 
blijven onderwerp van Joint 
Inspection.

Tijdens een Joint Inspection voor 
Japan worden 5 x 2.000 
planten van een partij bekeken. 
De BKD keurmeester bepaalt 
hoeveel planten er op één 
vierkante meter staan, om zo te 
berekenen hoeveel vierkante 
meter 2.000 planten bevatten. 
Deze oppervlakte wordt 
gemarkeerd met stokken. 
Vervolgens worden de planten 
tussen deze stokken zorgvuldig 
geïnspecteerd. Het team doet dit 
vijfmaal op willekeurige plekken 
in dezelfde partij, om zo in totaal 
10.000 planten te beoordelen. 
Tijdens de teaminspectie wordt 
gekeken naar tekenen van virus. 
Elke gevonden afwijking wordt 
genoteerd, om te bepalen wat 
het percentage virus in een partij 
is en of de partij daarmee wel of 
niet voldoet aan de Japanse 
invoereisen.

Een gewas dat al langer wordt geëxporteerd naar 
Japan en minder risicogevoelig is, valt onder
 Monitoring. Alle partijen van deze gewassen 
worden in basis alleen door de BKD keurmeester 
gekeurd. Door de Japanse delegatie wordt 
gemonitord hoe deze keuringen door BKD worden 
uitgevoerd. Zo wordt tijdens een Monitoring bezoek 
nagegaan of de keurmeester goed bekend is met 
de (nieuwste) exporteisen. Dit wordt getoetst aan de 
hand van vragen en observaties tijdens een veld-
keuring. Daarnaast worden de algemene keurings-
resultaten (op gewas niveau) na een groeiseizoen op 
afstand gevolgd door de Japanse inspecteurs. 

Goedgekeurde partijen worden vrijgesteld van qua-
rantaine na binnenkomst in Japan. Maar er kan 
tijdens een keuring (met of zonder Japanse 
inspecteur erbij) geconstateerd worden dat een 
partij niet aan de eisen van Japan voldoet. Deze partij 
wordt dan niet goedgekeurd voor export naar Japan. 
Gebeurt dit tijdens een Joint Inspection, dan wordt de 
steekproef uitgebreid met andere partijen voor Japan 
van deze cultivar, om de steekproefgrootte van het 
aantal goedgekeurde partijen per cultivar te 
realiseren.

Monitoring

BKD IN BEELD : JOINT INSPECTION &     
MONITORING EXPORT JAPAN     

De Japanse overheid vindt het belangrijk een controle te houden op de 
producten die naar het land geëxporteerd worden, om de kwaliteit zo hoog 
mogelijk en de kans op ziekten en plagen zo klein mogelijk te houden. Voor 
een aantal bolgewassen hanteert Japan een quarantaine opplant van één 
groeiseizoen na binnenkomst in het land. Om dit complexe systeem te voor-
komen, zijn er afspraken gemaakt dat een Japanse delegatie inspecteurs 
tweemaal per jaar (voorjaar en zomer) naar Nederland komt om de 
bloembollen hier te velde te inspecteren, onder het systeem van 
Joint Inspection of Monitoring.

Telers met bloembollen bestemd voor Japan, moeten deze vooraf en 
speciaal aanmelden bij BKD en kunnen dus te maken krijgen met een 
veldkeuring van een BKD keurmeester met Japanse inspecteur. 


