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WE ZIJN ER TROTS OP DAT WE ALLE
WERKZAAMHEDEN ONDANKS DE BEPERKINGEN
UIT HEBBEN KUNNEN VOEREN!
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Voorwoord
Het jaar 2020 is, met de coronapandemie, een bijzonder jaar geweest. Voor
BKD, voor onze geregistreerde bedrijven en voor de samenleving als geheel. De
impact van de pandemie is groot geweest en is dat nog steeds. Voor de bij ons
geregistreerde bedrijven betekende dat grote zorgen over de handel en de
exportmogelijkheden, met de vraag of producten nog wel verkocht en
geëxporteerd konden worden. Bloembollen blijkt een product dat in onzekere
tijden voor een welkome positieve teneur zorgt. Na een negatief beeld in de
eerste maanden van de pandemie is de markt in het tweede deel van het jaar
behoorlijk bijgetrokken.
Voor BKD was het belangrijk om de impact van de crisis op de uit te voeren
werkzaamheden zo klein mogelijk te houden. De werkzaamheden zijn
doorgegaan, soms met aanpassingen. De communicatie met de telers verliep
anders, en er waren extra voorschriften bij de export. Ook op het kantoor en in
het laboratorium werd strikt met veel voorzorgsmaatregelen gewerkt.
Daarnaast heeft een deel van het personeel vanaf maart thuisgewerkt. We zijn
er trots op dat we alle werkzaamheden ondanks de beperkingen uit hebben
kunnen voeren!
Naast de reguliere werkzaamheden is ook gewerkt aan verbeteringen in de
bedrijfsvoering en aan de implementatie van nieuwe regelgeving. Te noemen
zijn de nieuwe plantenpaspoorten die in december 2019 zijn geïntroduceerd,
een pilot met horizontaal toezicht in de lelie-export en verbeteringen in MijnBKD
en Ketenregister. Ook zijn in samenwerking met andere keuringsdiensten, het
Ministerie van LNV en NVWA alle voorbereidingen voor de Brexit getroffen.
In de zomer van 2020 zijn de nieuwbouw van het laboratorium en de
verbouwing van het oude laboratorium afgerond. Het nieuwgebouwde lab is
geaccrediteerd en voldoet daarmee aan de hoge standaarden die gevraagd
worden. In deze coronapandemie heeft het nieuwe laboratorium zijn waarde al
bewezen. De bezetting kon met alle maatregelen niet volledig zijn. De
werkzaamheden zijn goed doorgegaan, dit was in het oude laboratorium niet
mogelijk geweest. Daarnaast is gewerkt aan een nieuwe overeenkomst met de
overheid, voor de taken die BKD op het gebied van fytosanitaire
werkzaamheden verricht. Dit proces wordt in 2021 afgerond.
De impact van de pandemie is nog niet ten einde. BKD vertrouwt erop haar
werkzaamheden op het gewenste kwaliteitsniveau uit te kunnen blijven voeren.
Met de start van inentingen met coronavaccins in 2021, kan dat in de loop van
het komende jaar hopelijk weer onder normale omstandigheden. BKD ziet er
naar uit u dan weer live te ontmoeten!
Bert Pinxterhuis - directeur

Kees van Ast - voorzitter bestuur BKD
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BKD
IN HET KORT
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90

157

medewerkers
op 31 december
2020.

medewerkers
totaal inclusief
de ﬂexibele schil.
= 99,77 fte

4,29%
ziekteverzuim

€

49,2 jaar
Gemiddelde leeftijd vaste medewerkers

14,7 jaar
Gemiddeld aantal jaren dienstverband
vaste medewerkers

33.013

49%

€ 9.839.290,-

48.284

monsters getoetst op de
aanwezigheid van virus

87%
13%

Totale inkomsten 2020

partijen te velde
gekeurd

ELISA-getoetst
PCR-getoetst

van alle fyto documenten
via Ketenregister naar
e-CertNL afgehandeld

Interne live bijeenkomsten
‘bloembollenkistsessies’ digitaal
georganiseerd

De personeelsmiddag in verband
met corona volledig digitaal

Tuchtgerecht
uitgesteld tot
2021

4

voorzittersbeschikkingen
behandeld

15

waarschuwingsbrieven
verstuurd

BKD IN HET KORT
Keuringsbeleid en kwaliteit

De afnemende beschikbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen en de
toenemende eisen aan bloembollen hebben invloed op de benodigde
kwaliteit van bloembollen. Dit betreffen zowel kwaliteitseisen vanuit
afnemers (via de handel) als fytosanitaire eisen van derde landen. Om
hier effectief op in te spelen, is BKD continu in gesprek met de
productgroepen.
In de 2e helft van 2020 is samen met de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit (NVWA) en het ministerie van Landbouw Natuur en
Voedselkwaliteit (LNV) veel tijd gestoken in de Brexit, om een soepele
overgang naar de nieuwe situatie per 1 januari 2021 te realiseren.
In samenspraak met Anthos en de NVWA is een nieuwe manier van
keuren voor lelies bij exportbedrijven ontwikkeld: horizontaal toezicht. In
november 2020 is hiermee een pilot gestart bij drie exporteurs.

Laboratorium

Het aantal uitgevoerde toetsen lag vrijwel op hetzelfde niveau als in 2019.
Tegenover een daling van het aantal monsters voor de verplichte
kwaliteits- en fytosanitaire toetsingen, staat een groei van het aantal
vrijwillig aangeboden monsters voor toetsing. Met name het effect van
een krimpende markt voor lelies is terug te zien in een dalende
hoeveelheid verplichte monsters.
Dit jaar zijn voor het eerst ook monsters getoetst op bacteriën (Dickeya in
hyacint). Deze toets is in 2020, mede door corona, versneld van de NAK
overgenomen door BKD.
In 2020 is een SLRSV PCR-toets voor lelieschub beschikbaar gekomen
en een PCR-toets ontwikkeld waarmee TBV in tulpenbollen aangetoond
kan worden. Toets-optimalisaties zijn verder uitgevoerd voor de PlAMV
PCR-toets, de ArMV ELISA-toets op gladiool, narcis en tulp, en de TVX
ELISA-toets op tulpenblad.

Buitendienst

Het aantal keuringen in het voorjaar is ongeveer gelijk geweest aan
voorgaande jaren. In de zomer zijn vanwege het kleinere areaal lelies
minder keuringen uitgevoerd. Daarnaast neemt het werk binnen de
export af door het groeiende gebruik van Ketenregister.
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BKD IN HET KORT
Service center

Het Service center heeft in 2020 veel klanten op weg geholpen bij de
registratie van partijen in MijnBKD. Mede door de inzet en begeleiding
van het Service center kan de introductie van het nieuwe klantportaal een
succes genoemd worden.

Medewerkers

Met de uitbraak van de coronapandemie is er veel aandacht geweest
voor de werkomstandigheden van collega’s thuis, op het lab, in het veld
en op kantoor.
Alle medewerkers zijn via digitale sessies geïnformeerd over de nieuwe
pensioenregeling van de BKD die per 1 januari 2021 ingaat.
In november en december 2020 hebben alle medewerkers van BKD de
ambtseed afgelegd in het kader van de Wnra (Wet normalisering
rechtspositie ambtenaren).

ICT

De afdeling ICT heeft gewerkt aan diverse digitaliseringsprojecten voor
de teelt en handel, zoals de doorontwikkeling van MijnBKD en
Ketenregister. Er is een app gelanceerd waarmee telers met de telefoon
overal partij-informatie op kunnen vragen. Ook is veel aandacht geweest
voor de digitale middelen van collega’s om het thuiswerken goed
mogelijk te maken.
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BKD IN HET KORT

Communicatie

Afgelopen jaar is een start gemaakt met nieuwe bedrijfsvideo’s om de rol
van BKD in de sector duidelijk te maken en haar taken op een eenvoudige
manier uit te leggen.
De ontwikkelingen omtrent Brexit zijn nauwlettend gevolgd, en de
informatievoorziening op de website is hiertoe doorlopend geëvalueerd
en up-to-date gehouden.

Bestuur

De coronapandemie was in 2020 een vast agendapunt op de bestuursen sectorraadvergaderingen. Inhoudelijk is tevens aandacht besteed aan
de impact van krimp in de arealen lelie en tulp, de digitale keten en de rol
van BKD daarin.

Juridische zaken

De PHR/OCR die in 2019 van kracht werden, zijn in 2020 in de
Nederlandse wet- en regelgeving geïmplementeerd.
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BKD IN HET KORT

Financiën

De realisatie over boekjaar 2020 toont een saldo van € 535.640. De
operationele inkomsten waren 8,6 % hoger ten opzichte van 2019. De
inkomsten uit de reguliere keuringstaken stegen met € 3,3 % ten opzichte
van 2019, maar bleven 0,7 % achter op de begroting. Hogere inkomsten
werden gerealiseerd met de ontvangst van subsidie in verband met
gemaakte kosten ter voldoening aan de Wet Openbaarheid van bestuur.
In 2020 heeft BKD geïnvesteerd in onder anderen ICT- en laboratoriumapparatuur en in het nieuwe teeltregistratiesysteem MijnBKD.

Meerjarenvisie

In 2017 is een strategische agenda opgesteld: BKD 2022. Goed is om
vast te stellen dat veel onderdelen daarvan zijn gerealiseerd of zich in een
vergevorderd stadium bevinden. Met de verbreding van digitaal werken
en nieuwe vraagstukken die op BKD afkomen, gaat BKD in 2021 aan de
slag met een nieuwe strategische agenda.
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CONTINUÏTEIT
TIJDENS CORONA

De coronapandemie heeft van BKD aanpassingsvermogen gevergd, net als van onze
geregistreerde bedrijven en de samenleving als geheel. De werkzaamheden in de sector
kunnen immers niet stil blijven liggen. Het hele jaar is erop ingezet om maximaal te blijven
bijdragen aan de kwaliteit, handels– en exportmogelijkheden van partijen, met continuïteit
in kwaliteit voorop. Met de nodige aanpassingen zijn alle keuringen en controles dit jaar
volledig uitgevoerd. Ook in het laboratorium zijn vrijwel alle monsters tijdig verwerkt. De
maatregelen die BKD heeft genomen, hebben ervoor gezorgd dat het werk veilig en
verantwoord is voortgezet.

Thuiswerken
Met de uitbraak van de coronapandemie heeft BKD ervoor gekozen medewerkers
maximaal te laten thuiswerken. Veel BKD-kantoorpersoneel kan zijn functie goed thuis
uitvoeren. Hiertoe werden door het ICT-team in korte tijd de benodigde aanpassingen
gedaan.
Digitaal vergaderen en het veilig via de cloud delen van informatie binnen de verschillende
afdelingen, is de standaard geworden. Aan medewerkers zijn diverse middelen
aangeboden om thuis te kunnen werken, zodat goede arbeidsomstandigheden
gewaarborgd bleven.
Voor een deel van de collega’s was thuiswerken echter geen optie. Dit geldt voor
keurmeesters, laboranten en een aantal collega’s op het Service center. Er zijn
maatregelen getroffen en instructies opgesteld, zodat zij veilig konden blijven werken.
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Keuringen
Keurmeesters zijn voorzien van een laptop, waarmee het werk
op een goede manier doorgang kon vinden. Het keuren in het
veld, de monstername en exportkeuring bij bedrijven zijn zonder
veel belemmeringen door gegaan. Waar de keurmeester
bevindingen uit het veld eerder ook wel in een gesprek op het
bedrijf deelde en er eventueel samen naar een partij werd
gekeken, is dat in 2020 via telefoongesprekken gegaan. Ook
werden er digitaal foto’s van bevindingen gedeeld. Bij
exportkeuringen is een bezoek aan het exportbedrijf
noodzakelijk.
Met duidelijke afspraken over de uitvoering van een keuring
heeft BKD kunnen blijven certiﬁceren voor export. BKD heeft de
vaktechnische begeleiding van de keurmeesters bij de
exportkeuringen tijdelijk stilgelegd om onnodige drukte in
schuren te voorkomen.
Keurmeesters droegen mondkapjes en handschoenen. Ook
autorisatiebezoeken zijn tijdelijk uitgesteld geweest. Uiteindelijk
zijn deze allemaal voor de jaarwisseling afgerond, waarbij in
een aantal gevallen ook gekozen is voor een digitaal ‘bezoek’.

Laboratorium
De werkzaamheden in het laboratorium zijn met aanpassingen doorgegaan. Voor de medewerkers op het lab zijn
maximale beschermende maatregelen genomen. Op de
werkvloer is extra ruimte gemaakt tussen de werkplekken en
zijn er plexiglas platen tussen de persen geplaatst.
Daarnaast zijn de looproutes verbreed en zijn er mondkapjes
gedragen tijdens het werk. De timing van het betrekken van
het nieuwe laboratorium was hierin essentieel. Hier was
voldoende ruimte voor de aanpassingen en het waarborgen
van de afstand tussen werkplekken. De laboratoriumbezetting was dit jaar door de maatregelen wel lager.
Ondanks de situatie en maatregelen is het gelukt om alle
toetsen goed en vrijwel allemaal tijdig uit te voeren. Wel zijn
de werktijden verruimd om de lagere bezetting op te vangen.
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Voor het Service center is aan het begin van
de coronapandemie besloten om deels op
kantoor te blijven werken. De medewerkers
van het Service center maken intensief
gebruik van meerdere computersystemen,
beantwoorden alle telefoongesprekken en
ontvangen bezoekers bij BKD.
Om het werk optimaal voort te zetten en de
service op niveau te houden, kon slechts een
klein aandeel van het werk thuis gedaan
worden. Om veilig te kunnen werken, heeft
iedere medewerker van het Service center
een eigen kamer ter beschikking gekregen en
zijn op kantoor veiligheids- en hygiënemaatregelen getroffen. Zo kon geborgd
worden dat bedrijven tijdens de zomer- en
voorjaarsregistratie de juiste ondersteuning
kregen en alle processen volledig doorgang
konden vinden.

Impact
BKD heeft zich tijdens de pandemie ingezet om haar
rol optimaal te blijven vervullen. Dit is in 2020 goed
gelukt. De coronapandemie heeft vooralsnog met
name impact gehad op de manier van werken bij
BKD, niet op het werk zelf. Waar BKD het
maatschappelijk ondernemen in de volle breedte in
haar organisatie heeft geadopteerd, heeft de door
corona veranderde manier van werken hierop een
onverwacht positief effect gehad. Plannen die er
lagen voor meer thuiswerken en het terugdringen van
het aantal reisbewegingen, zijn versneld ingetreden
en geaccepteerd binnen de organisatie. Een positieve
ontwikkeling, die BKD ook na de coronapandemie
waar mogelijk voort zal zetten.
De impact op de ﬁnanciën heeft BKD met de
getroffen maatregelen kunnen beperken. Bloembollen
blijkt een product dat in onzekere tijden voor een
welkome positieve teneur zorgt, met in sommige
marktsegmenten zelfs positieve marktontwikkelingen. Toch wordt er voor de begroting 2021
rekening gehouden met een beperkte krimp in het
areaal tulp en wederom een aanzienlijke krimp in het
areaal lelie. De marktontwikkelingen zullen in 2021
nauwlettend worden gevolgd.
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01 KEURINGSBELEID EN KWALITEIT
1.1 Productgroepen
Voor de teelt zijn er twee belangrijke ontwikkelingen die invloed hebben op de
benodigde kwaliteit van bloembollen. Dat zijn de afnemende beschikbaarheid van
gewasbeschermingsmiddelen en de toenemende eisen aan bloembollen. Dit
betreffen zowel kwaliteitseisen vanuit afnemers, via de handel, als fytosanitaire
eisen van derde landen. Om hier effectief op in te spelen is BKD continu in gesprek
met de productgroepen. Dit leidt tot concrete aanpassingen van bijvoorbeeld de
uitvoeringsrichtlijnen. Een aantal belangrijke gespreksonderwerpen met de
productgroepen dit jaar was:
a.

b.

De opplantnormen voor lelie. Om
de toenemende virusdruk te
beheersen, zijn deze met ingang
van teeltseizoen 2020 aangescherpt. Dit wordt gezien als een
eerste stap richting verder verwachte aanscherping van diverse
normen in de uitvoeringsrichtlijn
lelie. Samen met de productgroep
en een vertegenwoordiging van de
handel zijn in de 2e helft van 2020
gesprekken gevoerd om hiervoor
een stappenplan op te stellen.
Een inventarisatie van TVX (Tulip
virus X) in tulp. Met de productgroep tulp is het gesprek gevoerd
om ook zicht te krijgen op TVXbesmetting bij niet-ELISA cultivars.
Het bestuur van de productgroep
tulp ziet geen reden voor een
bredere inventarisatie, omdat dit
visueel afdoende te waarborgen is.

c.

BKD heeft op verzoek van Wageningen University & Research
(WUR) en in opdracht van het
Hyacintenfonds, meegewerkt aan
een inventarisatie van een bacterie
(Pectobacterium carotovorum
subsp. odoriferum [Pco]) die dezelfde symptomen geeft als de
bacterie Dickeya, namelijk agressief snot.
Er zijn toetsingen gedaan op deze
bacterie op het beschikbare werkbollenmateriaal. Telers van wie het
bolmateriaal is getoetst, zijn op de
hoogte gebracht van het toets
resultaat. Beoordeeld gaat worden
of de ontwikkeling van een reguliere toets hiervoor wenselijk is.
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d.

Bij gladiool is tijdelijk een herkeuring uitgevoerd van partijen die
in de opplantkeuring door een iets
te hoog percentage dwalingen net
buiten de norm van Klasse I vielen.
De werkwijze is in 2020 geëvalueerd. Vanwege het geringe
aantal partijen dat voor herkeuring
is aangeboden en de onzekerheid
over de effectiviteit, is afgesproken
om de tijdelijke werkwijze nog een
jaar te continueren. Hierna zal een
deﬁnitief besluit worden genomen
over opname in de keuringssystematiek.

e.

Voor zantedeschia is met de
productgroep, de NVWA en Anthos gesproken over de mogelijkheden om eerder exportgaranties
te kunnen waarborgen. Dit is op dit
moment niet haalbaar, omdat de
plantgoedtoets nog niet beschikbaar is en het risico voor besmetting tijdens de teelt vooralsnog te
hoog is.

Overige wijzigingen die zijn doorgevoerd in diverse normen zijn: het verlagen van de
norm xanthomonas voor klasse ST bij knolvormende begonia; het laten vervallen
van de kwaliteitsnorm voor hyacintenmozaïekvirus in hyacinthoides; en het
verlagen van de norm voor krokusknolaaltje voor klasse Eindgebruik Europa bij
allium, nectaroscordum, species-crocus en soort-crocus. Tot slot is met de
productgroep narcis de impact van de Brexit een belangrijk onderwerp van gesprek
geweest. Daarbij was bijzondere aandacht en zorg voor de import van plantgoed
naar Nederland, waarbij moet worden voldaan aan de EU-normen.
1.2 Nieuwe Europese Regelgeving:
PHR/OCR
Op 14 december 2019 zijn de PHR
(Plant Health Regulation -Plantgezondheidsverordening) en de OCR (Oﬃcial
Controls Regulation - Controleverordening) in werking getreden. Onder
deze verordening moeten alle partijen
bloembollen die in het EU-handelsverkeer worden gebracht, verplicht
voorzien zijn van een nieuw plantenpaspoort. Ook is er een uniek fytosanitair registratienummer geïntroduceerd. Elke marktdeelnemer moet
gegevens vanuit het plantenpaspoort
verplicht opnemen en bewaren in de
administratie.
De controle hierop is door BKD, ondanks alle beperkingen als gevolg van
corona, in 2020 bij alle teelt- en
handelsbedrijven uitgevoerd. In het
bijzonder op het punt ‘onjuiste opmaak
plantenpaspoort’ heeft BKD een aantal
keer corrigerende maatregelen moeten
nemen. Hierop zullen aanvullende
inspecties bij bedrijven plaatsvinden.

1.3 Bexit
Het Verenigd Koninkrijk (VK), uitgezonderd Noord-Ierland, heeft de
Europese Unie (EU) op 31 januari 2020
verlaten. In 2020 gold een overgangsperiode tot 1 januari 2021, zonder veel
veranderingen. Met het oog hierop is in
de 2e helft van 2020 samen met de
NVWA en het ministerie van LNV veel
tijd gestoken in het realiseren van een
soepele overgang naar de nieuwe
situatie per 1 januari 2021. Er is
veelvuldig over de Brexit gecommuniceerd en er zijn gesprekken gevoerd
met exporteurs voor wie de Brexit grote
consequenties heeft.
In december 2020 zijn alle fytosanitaire
garanties voor import en export van
bloembollen van en naar het Verenigd
Koninkrijk duidelijk geworden. Deze zijn
vervolgens vertaald naar een voor de
sector eenvoudige werkwijze om
fytosanitaire garanties te waarborgen.
De informatie over de veranderingen na
de Brexit is op de website en via een
vakbericht verspreid. Op 4 januari 2021
is het eerste exportcertiﬁcaat voor het
VK gewaarmerkt door BKD.
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1.4 Keuren in de grensstreek
De behoefte aan schone teeltgrond
neemt toe. Daarvoor wordt door
Nederlandse telers gebruikgemaakt
van percelen in de grensstreek, onder
andere in België. Onder de desbetreffende telers bestaat de wens dat
BKD in de grensregio van België
(Vlaanderen) en Duitsland kwaliteitskeuringen uitvoert.

Deze wens leeft ook bij het Departement Landbouw van het gewest
Vlaanderen, dat verantwoordelijk is
voor de borging van de PHR/OCR. Er
wordt een overeenkomst afgesloten,
waarmee BKD kwaliteitskeuringen uit
kan voeren op percelen in België van
telers die in Nederland gevestigd zijn.
Dit gebeurt onder dezelfde condities
als de Nederlandse keuringen.

1.5 Fytosanitaire keuringen
BKD voert in opdracht van de NVWA exportinspecties uit en geeft fytosanitaire
exportcertiﬁcaten af voor export van bloembollen naar derde landen. Daarnaast
worden in opdracht importinspecties uitgevoerd voor partijen die geïmporteerd
worden van buiten de EU naar Nederland.
1.5.1 Aantal uitgevoerde inspecties
Het aantal inspectiebezoeken lag in 2020 iets lager dan in 2019. Zoals in
onderstaande tabel te zien is, worden er per inspectie wel meer partijen
aangeboden.

KEURINGEN IN CIJFERS
2020
Aantal inspectiebezoeken

2018

7.954

8.394

8.538

68.072
209.945

59.124

60.980

200.764

195.655

Aantal afkeuringen

265

438

477

% afkeuringen

0,39

0,74
10

0,78

Aantal geïnspecteerde partijen
1

2019

Aantal partijen

Aantal NOI’s

39

40

BKD borgt door middel van de veldkeuringen en de inspecties van exportzendingen,
de fytosanitaire garanties voor de EU- en niet-EU-landen. Dit jaar is een toename te
zien in het aantal ontvangen Notiﬁcations of Interception (NOI). Deze toename is
onder andere toe te schrijven aan een aantal uit Zuid-Korea ontvangen NOI’s. Daar
trof men een aantal keer de aantasting woekerziek (Rhodococcus fascians) aan.
China meldt ons dat in diverse zendingen lelie het ArMV (Arabis mosaic virus) is
gevonden. Ook de vondsten van aardappelen in partijen bloembollen blijft een
aandachtspunt. Geconcludeerd kan worden dat in 2020 het aantal NOI’s ongeveer
0,2 % van het aantal afgegeven certiﬁcaten bedraagt.
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DE WERKWIJZE VAN HORIZONTAAL TOEZICHT IS
GEBASEERD OP TRANSPARANTIE VAN DE
EXPORTEURS EN VERTROUWEN IN HUN HANDELEN.

1.5.2 Horizontaal toezicht
In samenspraak met Anthos en de NVWA is een nieuwe manier van keuren voor
lelies bij exportbedrijven ontwikkeld: horizontaal toezicht. In november 2020 is
hiermee een pilot gestart bij drie exporteurs. Hierbij liggen meer verantwoordelijkheden bij de bedrijven zelf, omtrent de (fytosanitaire) kwaliteit van de
partijen en het invoeren van de juiste kwaliteitsgegevens in Ketenregister. BKD keurt
hierbij niet direct de partijen, maar toetst en controleert steekproefsgewijs het
proces en de bevindingen van de exporteur (door middel van procescontroles en
fysieke controles). De werkwijze is gebaseerd op transparantie van de exporteurs en
vertrouwen in hun handelen. Het zorgt ervoor dat het proces bij de exportbedrijven
minder wordt verstoord door keuringen. Deze werkwijze wordt volgens een strikt
kwaliteitsprotocol uitgevoerd, waar BKD op toeziet.
1.5.3 Ditylenchus dipsaci (stengelaal)
In onderstaande tabel zijn de vondsten Ditylenchus dipsaci (stengelaal)
weergegeven. De getallen geven het aantal partijen en de oppervlakte weer met te
velde één of meer aantastingen. De genomen maatregelen om stengelaal te
beheersen zijn effectief.

VONDSTEN Ditylenchus dipsaci (stengelaal)
Gewas

2020
opp
#
partijen
(ha)

2019
opp
#
partijen
(ha)

2018
opp
#
partijen
(ha)

Tulp

17

14,59

32

20,4

24

21,4

Narcis

24

17,9

18

3,3

34

10

Hyacint

8

5,1

19

7,9

0

0

Overig

0

0

0

0

3

0,1

Totaal

49

37,6

69

31,6

61

31,5
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1.6 Gebruik Ketenregister en e-CertNL
Het gebruik van een volledige digitale verhandeling, via Ketenregister en e-CertNL,
nam toe. In 2020 is 49 % van het totaal aantal fytosanitaire certiﬁcaten die door BKD
gewaarmerkt zijn, via Ketenregister en e-CertNL afgehandeld. Dit is een groei van
32% ten opzichte van 2019. Die groei is in 2020 gerealiseerd doordat gebruikers
voor steeds meer landen e-CertNL gebruiken.

GEBRUIK E-CERTNL (alle landen)
60%
49%

50%
37%

40%
30%

21%

20%
10%

14%
4%

0%
2016

2017

2018

2019

2020

In 2020 zijn vaste planten aan Ketenregister toegevoegd. Hierdoor is het nu ook
mogelijk om vaste planten digitaal te verhandelen.

OVERZICHT FYTOSANITAIRE DOCUMENTEN
Totaal
Totaalaantal
aantalfytosanitaire
fytosanitaire
documenten
documentenverwerkt
verwerkt
Aantal fytosanitaire documenten
verwerkt via e-CertNL
Aantal bedrijven met Ketenregisterfull aansluiting

2020
<x> nog niet
16.702
bekend

2019

2018
8.541
16.911

8.244
17.126

8.125

6.297

3.513

56

51

20
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1.7 Digitale keten
BKD heeft de ambitie om de communicatie in de keten te digitaliseren. Een
doel daarbinnen is dat in 2022 alle
leveringsberichten van teelt naar handel digitaal worden verwerkt. Samen
met Anthos, de KAVB en In- en Verkoop
Bureaus is een voorstel gemaakt om te
komen tot een optimale elektronische
berichtenuitwisseling. Onder leiding
van een externe partij is een selectie
van bedrijven gemaakt, die mee gaan
helpen een plan van aanpak te maken,
dat naar verwachting begin 2021 wordt
opgeleverd.
1.8 Borging eisen derde landen
Voor China, Japan, Taiwan en USA/
Canada gelden bilaterale afspraken
over de eisen waaronder de export van
bloembollen naar deze landen mogelijk
is. Een elk jaar terugkerend onderdeel
van deze afspraken is een bezoek aan
BKD van delegaties uit deze landen.

Door de coronapandemie hebben deze
bezoeken dit jaar geen doorgang
kunnen vinden en is hieraan op een
alternatieve manier invulling gegeven.
Voor Japan heeft BKD bijvoorbeeld alle
Joint Inspection en Monitoring werkzaamheden uitgevoerd en gedeeld met
de Japanse inspecteurs via video.
Geconcludeerd is dat men tevreden is
over de keuringssystematiek en hoe dit
door BKD wordt uitgevoerd.
Vanaf 15 december 2020 heeft ZuidKorea een bilaterale afspraak met
Nederland gemaakt. Door deze bilaterale afspraak hoeven leliepartijen bij
aankomst in Zuid-Korea niet meer
getoetst te worden op ziekten en
plagen. BKD is nauw betrokken geweest
bij de totstandkoming van dit protocol.
In het najaar is een delegatie uit ZuidKorea verwelkomd bij BKD als onderdeel van de besprekingen voor het
opstellen van het nieuwe protocol.
Hierbij is een uitvoerige toelichting
gegeven op de BKD-keuringssystematiek.

In het artikel ‘BKD digitaal’ leest u meer over activiteiten en ontwikkelingen op het
gebied van keuring & kwaliteit en digitalisering.
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02 LABORATORIUM
2.1 Corona

Met name het effect van een krimpende markt voor lelies is terug te zien
in een dalende hoeveelheid verplichte
monsters. Dit aantal lag voor lelie 6 %
lager dan in 2019, met name het aantal
bladmonsters daalde. Het aantal plantgoedmonsters dat getoetst is op
SLRSV (Strawberry latent ringspot
virus) en ArMV was daarentegen vrijwel stabiel. Bij tulpen zagen we een
andere trend. Het aantal bladmonsters
bij tulp voor toetsing op TBV (Tulip
breaking virus) en TVX voor ST-partijen
2020 was fors hoger; terwijl het aantal
tulpenmonsters getoetst met behulp
van de ELISA-boltoets voor teeltseizoen 2020/2021 fors lager lag.

Ondanks de coronapandemie en alle
maatregelen die hiervoor moesten
worden ingeregeld in het laboratorium,
zijn vrijwel alle monsters in 2020 tijdig
verwerkt. In de artikelen: “Continuïteit
tijdens corona” en “Laboratorium in
bedrijf” is hierover meer te lezen.
2.2 Monsterverwerking in het
laboratorium
In 2020 zijn door het laboratorium
33.013 monsters getoetst op de aanwezigheid van virus of bacteriën. Van
het totaal aantal monsters is 87 % op
basis van ELISA getoetst en 13 % op
basis van PCR.
Het aantal uitgevoerde toetsen lag
vrijwel op hetzelfde niveau als in 2019.
Tegenover een daling van het aantal
monsters voor de verplichte kwaliteitsen fytosanitaire toetsingen, staat een
groei van het aantal vrijwillig aangeboden monsters voor toetsing.

Nieuw is dat dit jaar voor het eerst ook
monsters zijn getoetst op bacteriën. Dit
betrof de toetsing op Dickeya in
hyacint. Deze toets is in 2020, mede
door corona, versneld van de NAK
overgenomen door BKD.

CIJFERS LABORATORIUM
2020
#
monsters
Tulp
Lelie

7.691

analyses

2019
#
monsters

859.459 1.348.125

8.271

voorbewerking

12.923 1.072.471 3.093.924

analyses

2018
#
monsters

900.558 1.486.420

6.254

voorbewerking

13.741 1.147.552 3.294.644

voorbewerking

analyses

699.255 1.090.003

14.554 1.219.179 3.541.727

Dahlia

133

4.427

4.579

232

8.674

9.174

221

8.834

8.834

Hyacint

231

1.493

1.522

-

-

-

-

-

-

Overige

847

109.002

190.368

835

116.220

199.855

1.166

109.155

190.250

46

5.512

5.512

156

18.683

18.683

175

20.858

20.978

460.209 1.034.628

9.882

489.602 1.061.710

10.593

Exporttoets
Verzoek

11.142

Totaal

33.013 2.512.573 5.678.658

33.117 2.681.289 6.070.486

543.406 1.185.350

32.963 2.600.687 6.037.142
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2.3 Toetsontwikkeling
In een veranderende markt kan de
vraag naar toetsingen veranderen door
eisen van derde landen of door
verhoogde kwaliteitseisen binnen de
sector zelf. Om hier invulling aan te
geven, ontwikkelt het Research &
Development (R&D)-team van BKD
nieuwe toetsen en optimaliseert het
team bestaande toetsen.
In 2020 is er, na een uitgebreid
ontwikkelingstraject, een SLRSV PCRtoets voor lelieschub beschikbaar
gekomen. Ook is de PlAMV (Plantago
asiatica mosaic virus) PCR-toets
geoptimaliseerd, zodat de detectie van
alle PlAMV-isolaten gewaarborgd blijft.
Voor de nieuw ontwikkelde SLRSV
PCR-toets is een validatie uitgevoerd,
en voor de aangepaste PlAMV PCRtoets een hervalidatie. Voor beide
toetsen is een (vernieuwde) accreditatie aangevraagd bij de Raad voor
Accreditatie (RvA).
Naast de ontwikkeling van toetsen voor
lelie, is ook een PCR-toets ontwikkeld
waarmee TBV in tulpenbollen aangetoond kan worden. Deze toets komt
tegemoet aan de vraag uit de sector
om naast TVX, ook TBV met PCR te
kunnen toetsen.
Toets-optimalisaties zijn uitgevoerd
voor de ArMV ELISA-toets op gladiool,
narcis en tulp, en op de TVX ELISAtoets op tulpenblad. Hiermee blijft de
kwaliteit van deze toetsen gewaarborgd.
Tenslotte is in 2020 veel tijd besteed
aan de implementatie van de Dickeya
PCR-toets op hyacint. Met deze toets is
voor het eerst bij BKD een bacterietoets beschikbaar.
2.4 Kwaliteitsborging
Een adequate en juiste kwaliteitsborging heeft hoge prioriteit binnen het
laboratorium. Hiervoor werkt het laboratorium volgens de NEN-ISO 17025
accreditatie. In 2020 is de implementatie van de nieuwe NEN-ISO
17025/2017 volledig afgerond en
succesvol geaccrediteerd door de RvA.

Direct na oplevering van het nieuwe
laboratorium, eind 2019, is ervoor
gezorgd dat het nieuwe laboratorium
aan alle kwaliteitsnormen voldoet,
overeenkomstig deze ISO-norm. Belangrijke stappen hierbij waren het
kalibreren en controleren van alle
apparatuur en een uitgebreide laboratoriumvalidatie van zowel het ELISAals het PCR-laboratorium. De verhuizing, de validatie en de vrijgave van
het nieuwe laboratorium zijn verwerkt
in een transitierapport, dat door de RvA
goedgekeurd is. Hiermee voldoet het
nieuwe laboratorium aan de hoge
kwaliteitseisen die gesteld worden.
2.5 Kennisborging
Binnen het laboratorium zijn in 2020
verschillende acties ondernomen om
ervoor te zorgen dat de kennis goed
geborgd blijft. Een voorbeeld is de
kennis van de vervaardiging van de
antisera. BKD maakt de antisera die
nodig zijn voor de toetsen in het ELISAroutinelaboratorium zelf. Voor de
detectie van elk virus wordt een
coating gemaakt, waardoor het virus
aan de platen kan hechten, en een
conjugaat dat zorgt voor het aantonen
van het virus. Alle antisera worden op
dezelfde manier vervaardigd, maar
voor elk virus wordt er ander uitgangsmateriaal gebruikt. Alle stappen voor
de vervaardiging van de antisera zijn
uitgewerkt in een handboek en een
extra collega is ingewerkt in het proces,
om de kwetsbaarheid in kennis te
verminderen.
2.6 Kennisontwikkeling
Het R&D-team levert een belangrijke
bijdrage aan de kennisontwikkeling
binnen BKD. In 2020 heeft dit team
diverse toetsen uitgeprobeerd op
nieuwe gewassen en is onderzoek
gedaan naar het bepalen van de
viruslokalisatie in een bol of blad.
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Daarnaast is gekeken naar de invloed
van het moment van bemonsteren op
de uitslag van de leliebladtoets voor
PlAMV, LMoV (Lily mottle virus) en LSV
(Lily symptomless virus). De voorlopige
conclusie is dat de huidige wijzen van
bemonsteren adequaat zijn. Dit onderzoek wordt in 2021 voortgezet.
Naast de geplande onderzoeken worden jaarlijks diverse onderzoeken
uitgevoerd voor de buitendienst. Het
laboratorium voert ELISA- en PCRtoetsen uit op door keurmeesters
ingestuurde diagnostiekmonsters.
Wanneer er geen virusidentiﬁcatie
plaatsvindt op een monster met duidelijke virussymptomen, wordt er nader
onderzoek uitgevoerd om toch tot een
identiﬁcatie te komen. Hierdoor ontstaat kennis over de ontwikkeling van
eventuele nieuwe symptomen of
virussen.
In 2020 is door BKD deelgenomen aan
vijf onderzoeksprogramma’s.
Vier
daarvan betroffen een publiek-private
samenwerking (PPS), die samen met
externe partners zijn uitgevoerd.

Het vijfde programma betrof een
onderzoeksproject met Naktuinbouw.
BKD werkt mee aan een PPS als er
kennis wordt ontwikkeld die direct of in
de toekomst toepasbaar is in de eigen
werkzaamheden.
Drie PPS-programma’s zijn gericht op
het toegankelijk maken van verschillende toepassingen van Next Generation
Sequencing (NGS) voor diagnostiek en
onderzoek. Dit zal uiteindelijk leiden tot
een snellere diagnose bij onbekende
symptomen. Ook kan deze methode
leiden tot een snellere en betere
toetsontwikkeling. In een ander programma wordt de verspreiding van
TVX en PlAMV in respectievelijk tulp en
lelie onderzocht. Dit betreft de aantoonbaarheid van deze virussen door
middel van de ELISA- en PCR-toetsen.
In het laatste onderzoeksprogramma
‘Bollenrevolutie 4.0’ wordt kennis
ontwikkeld over beeldanalyses van TBV
en TVX in tulp met ‘digitaal ziekzoeken’.
Doel is om in de toekomst visuele
keuringen te kunnen ondersteunen met
digitale beelden.

NEXT GENERATION SEQUENCING ZAL
UITEINDELIJK LEIDEN TOT EEN SNELLERE
DIAGNOSE BIJ ONBEKENDE SYMPTOMEN.
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LABORATORIUM
IN BEDRIJF

Het nieuwe BKD-laboratorium is begin 2020 volledig in gebruik genomen en heeft een
goed eerste jaar gedraaid. Zoals in hoofdstuk 2 (Laboratorium) te lezen is, werden er in
2020 33.013 monsters getoetst. Een aantal dat door de jaren heen gegroeid is, in 2015
was het aantal verwerkte monsters 29.957. Vooral tussen 2015 en 2018 nam het aantal
monsters een vlucht, wat resulteerde in een stijging van 10 %. Daarna stabiliseerde het
aantal. Daarnaast zijn de kwaliteitseisen, behorende bij de ISO-certiﬁcering, doorontwikkeld. Kwaliteit is van de hoogste prioriteit en BKD wil voor het serviceniveau aan de
vastgestelde doorlooptijden blijven voldoen.

Gescheiden processen
Het oude laboratorium werd qua ruimte en indeling steeds minder toereikend. Door de
toegenomen werkzaamheden groeide het oude BKD-laboratorium letterlijk uit zijn jas. Zo
werd een groot deel van het PCR-proces uitgevoerd in de zes jaar geleden aangebouwde
tijdelijke Portakabins. Geen ideale omstandigheden, omdat de ruimten niet groot waren en
het klimaat er moeilijk te beheersen was.
De processen ELISA en PCR hebben in het nieuwe laboratorium een ruime aparte
afdeling. Ook het R&D lab heeft een toereikende eigen ruimte gekregen. De indeling, met
grotere vertrekken en zorgvuldig uitgedachte looplijnen, maken het laboratorium
overzichtelijk en eﬃciënt. Een toekomstbestendige ruimte, die in tijden van corona zeer
goed van pas kwam (zie ook het artikel ‘Continuïteit tijdens corona’).
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Duurzaamheid
Bij de ontwikkeling van het nieuwe
laboratorium is duurzaamheid een
belangrijke factor geweest. Hierin zijn de
drie MVO-pijlers ‘People/ Planet/ Proﬁt’
als leidraad genomen voor keuzes in
onder andere materialen en de indeling
en inrichting van het laboratorium.
Voorbeelden zijn de isolatie, het gebruik
van zonnepanelen en een warmteterugwinsysteem.
Daarnaast is bij het nieuwe laboratorium gekozen om het meubilair te
vernieuwen. Hiermee is de inrichting upto-date en voldoet het aan de nieuwste
Arbo eisen. De tafels zijn in hoogte
verstelbaar en naar eigen wensen van
de laboratoriummedewerkers in te
stellen.

Verhuizing
Na de oplevering van het laboratorium volgde
een intensief traject met de verhuizing vanuit
het oude laboratorium. Materialen en machines zijn verplaatst, apparatuur is gekalibreerd en toetsen zijn in de nieuwe situatie
opnieuw gevalideerd. De RvA heeft op basis
van de door BKD opgestelde validatie- en
transitierapporten, geconcludeerd dat aan de
gestelde eisen voor accreditatie wordt voldaan.
Alle accreditaties zijn verlengd (NEN-ISO
17025).
Hiermee is gewaarborgd dat het nieuwe laboratorium aan alle hoge kwaliteitsnormen
voldoet. Het laboratorium is in december 2019
en januari 2020 in twee delen verhuisd van het
oude naar het nieuwe onderkomen. Daarmee
zijn alle lopende werkzaamheden en de
monsterverwerking volledig doorgegaan.
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Na de verhuizing naar het nieuwe laboratorium is het oude laboratorium verbouwd.
De verbouwde ruimten zijn in juli 2020
opgeleverd en bieden nu plek aan kantoren,
vergaderruimten, een gezamenlijke pauzeruimte en andere faciliteiten voor de laboratoriummedewerkers. Na de zomer van 2020
hebben zij hun intrek kunnen nemen in de
nieuwe kantoren.
Net zoals in de laboratoriumruimten is ook
hier aandacht geweest voor een toekomstbestendige inrichting die voldoet aan de
Arbo-eisen. Daarnaast is extra rekening
gehouden met het faciliteren van een digitale
manier van werken. Diverse vergaderruimten
zijn voorzien van schermen en andere
faciliteiten, waardoor ook thuiswerkende
collega’s of externen op afstand live deel
kunnen nemen aan de vergadering. Hiermee
is ook de huisvesting van laboratorium- en
onderzoekmedewerkers op een goed niveau
gebracht.

Toekomst
In het nieuwe laboratorium is een speciﬁeke ruimte
ingericht voor het R&D-team. Jaarrond voeren zij
onderzoeken uit die de kennis over het toepassen van
toetsen op verschillende gewassen vergroten. Ook
ontwikkelen zij nieuwe toetsen en optimaliseren zij
bestaande toetsen die door het BKD-laboratorium
worden uitgevoerd. Vooral voor de ontwikkeling van
nieuwe toetsen zijn in het nieuwe laboratorium betere
voorzieningen gerealiseerd. Zoals in hoofdstuk 2 te
lezen is, leidde dit in 2020 tot een SLRSV PCR-toets
en een PCR-toets voor TBV in tulpenbollen.
Naast virussen is BKD in 2020 voor het eerst op
bacteriën gaan toetsen, namelijk op Dickeya in
hyacint. BKD wil het toetsen op bacteriën verder gaan
uitbouwen. Ook wil BKD in de toekomst op
nematoden kunnen toetsen. In het nieuwe laboratorium is hiervoor ruimte beschikbaar. In 2021 wordt
een plan van aanpak opgesteld voor de realisatie
hiervan.
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03 BUITENDIENST
3.1 Keuringsseizoen
Het jaar 2020 was een warm en zonnig
jaar. De goede weeromstandigheden in
zowel het voorjaar als de zomer
hebben ervoor gezorgd dat er veel
dagen gekeurd kon worden. Dit kwam
de planning van de buitendienst ten
goede. Buiten corona hebben zich geen
noemenswaardige beperkende zaken
voorgedaan. Het aantal keuringen in
het voorjaar is gelijk aan voorgaande
jaren geweest. In de zomer zijn
vanwege het kleinere areaal lelies
minder keuringen uitgevoerd. Daarnaast nam het werk voor de export af,
door het groeiende gebruik van
Ketenregister. Het aantal inspectiebezoeken nam ook af, omdat er per
inspectie meer partijen aangeboden
worden. De lagere werklast is opgevangen door een verminderde inzet van
inhuurkrachten.
In het voorjaar zijn twee assistentkeurmeesters opgeleid tot keurmeester
ter vervanging van vertrokken (vaste)
keurmeesters.

Eén keurmeester heeft als gebied
Noordoost-Nederland en is in vaste
dienst gekomen. De andere keurmeester zal de komende jaren tijdens
de voorjaarskeuring in Noord-Holland
ingezet worden.
3.2 Corona
De coronamaatregelen, met name op
gebied van het vermijden van contact
en reizen, hebben invloed gehad op de
communicatie met telers. Alle keuringen zijn goed afgerond, met inachtneming van passende maatregelen.
Ook de exportkeuringen hebben met
maatregelen doorgang kunnen vinden.
Nagenoeg alle overleggen van de
buitendienst hebben digitaal plaatsgevonden. Hiervan is gebleken dat
deze methode geschikt is voor sommige overleggen van de buitendienst,
wat ook na de coronapandemie eﬃciencywinst kan opleveren. Dit zorgt
voor minder reisbewegingen door de
keurmeesters vanuit het hele land.
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3.3 Digitalisering
Alle klanten hebben in 2020 de
registratie verzorgd in MijnBKD, het in
2019 geïntroduceerde klantportaal.
Voor de buitendienst betekende dit
meer vragen vanuit en begeleiding van
de klant. MijnBKD heeft toegevoegde
waarde voor de telers. Veel telers
hebben aangegeven dat registreren
makkelijker is geworden en dat het
systeem hun betere overzichten biedt.
De komende jaren zal door het
gebruikersgemak en een gewenning
aan het systeem, het aantal fouten in
de registratie afnemen. Hierdoor kan
de buitendienst in de toekomst eﬃciënter gaan keuren.
Eind 2020 zijn de eerste plannen
uitgewerkt voor een ‘keuren-app’ voor
op de mobiele telefoon, ter vervanging
van de Personal Digital Assistant (PDA)
waarmee de veldkeuringen worden
vastgelegd.

Deze app zal in de toekomst gebruikt
gaan worden om bevindingen tijdens
de veldkeuring vast te leggen. Drie
keurmeesters zijn hier nauw bij betrokken. De doelstelling is om in de
zomer van 2021 een test te starten met
deze drie keurmeesters. In 2022 zal
iedere keurmeester met deze app gaan
werken.
3.4 Horizontaal toezicht
Voor het lelie-exportseizoen 2020/2021
zijn drie bedrijven gestart met een
nieuwe manier van keuren: horizontaal
toezicht. Hierover is in hoofdstuk 1
‘Keuringsbeleid en kwaliteit’ meer te
lezen. Drie export-keurmeesters zijn
betrokken bij deze pilot. Zij bezoeken
de deelnemende bedrijven onaangekondigd, om enerzijds het proces en
anderzijds het resultaat van dit proces
(fysieke keuringen bij de spoellijn en/of
voorraad) te beoordelen. Wanneer de
pilot uitbreidt, zullen meer keurmeesters getraind worden in deze manier
van keuren.

3.5 Accreditatie
De buitendienst werkt volgens de ISO-norm voor keuringswerkzaamheden (NEN-ISO
17020). Tijdens de jaarlijkse audit door de RvA zijn geen afwijkingen vastgesteld. De
accreditatie is volledig verlengd.
3.6 Overzicht keuringen in cijfers

KEURINGEN IN CIJFERS
2020
Partijen te velde gekeurd

2018

48.284

49.506

50.575

4.328

4.305

4.386

Bezoeken importkeuring

331

307*

331*

Bezoeken exportkeuring

7.623

8.087

8.208

Opgeplante partijen gekeurd

*

2019

abusievelijk zijn de voorgaande jaren te hoge aantallen vermeld.

In de artikelen ‘BKD digitaal’ en ‘Continuïteit tijdens corona’ leest u meer over diverse
maatregelen, activiteiten en ontwikkelingen bij de buitendienst.
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04 SERVICE CENTER
4.1 Nieuwe systemen
Het Service center heeft in 2020 veel klanten op weg geholpen bij de registratie van
partijen in MijnBKD. Omdat het een nieuw systeem is, werden hierover veel vragen
gesteld. Dit zorgde ervoor dat de werkvoorraad groot was. De informatie die
vastgelegd wordt in MijnBKD, wordt momenteel nog doorgezet naar het oude teeltadministratiesysteem (KIS). Hierdoor heeft het Service center soms met beide
systemen te maken voor het verwerken van informatie. MijnBKD heeft in 2020 door
beide zaken veel impact gehad op de hoeveelheid werk van het Service center.
Door de juiste prioriteiten te stellen, is het wel gelukt de dienstverlening naar de
klant op het gewenste hoge niveau te houden. Daarnaast zullen meer telers in 2021
gewend zijn aan MijnBKD en kan het Service center de extra tijd inzetten om de
dienstverlening verder te verbeteren. Mede door de inzet en begeleiding van het
Service center, is de introductie van het nieuwe klantportaal succesvol verlopen.
4.2 Service via e-mail
Het Service center heeft zich in 2020 ingespannen om het telefoonverkeer te
verminderen en telers en exporteurs te stimuleren om gebruik te maken van e-mail.
BKD vermeldt alleen nog het e-mailadres in schriftelijke communicatie. Alle
correspondentie en de website zijn hierop aangepast. Vragen die via e-mail gesteld
worden, komen sneller bij de juiste persoon terecht en kunnen eﬃciënter en sneller
afgerond worden.
4.3 Bezetting Service center
Het Service center heeft de afgelopen jaren de werkzaamheden met minder mensen
uitgevoerd, doordat er eﬃciënter gewerkt kan worden. In 2021 zal het aantal fte
gelijk blijven om voldoende capaciteit te behouden voor de administratieve
werkzaamheden ten behoeve van de registraties, Ketenregister, stengelaal,
Aardappelmoeheid (AM) en derde landen. Maar ook om er zorg voor te dragen dat
het Service center de klant optimaal kan blijven bedienen.
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05 MEDEWERKERS
5.1 Algemeen
Vitaliteit is een belangrijk thema binnen
BKD. Juist in deze tijd is vitale wendbaarheid belangrijk gebleken. In februari, vóór de uitbraak van de coronapandemie, is een vitaliteitsweek georganiseerd. Het thema was “werken aan
werkstress”. Binnen dit thema zijn
diverse workshops gegeven om de
medewerkers fysiek en mentaal uit te
dagen. Naast sportieve workshops als
Pilates, gegeven door collega’s, is een
workshop “werkstress te lijf” gegeven.
Ook is aandacht besteed aan gezonde
voeding.
5.2 Corona
Met de uitbraak van de coronapandemie is er veel aandacht geweest
voor de werkomstandigheden bij collega’s thuis, op het lab, in het veld en op
kantoor. Met alle medewerkers is
diverse keren contact geweest om te
informeren hoe het ging en om te
kijken waar nodig aanvullende maatregelen getroffen konden worden. In
het artikel ‘Continuïteit tijdens corona’
leest u meer over diverse maatregelen
en acties genomen op het gebied van
corona.
De jaarlijkse BKD-personeelsmiddag is
dit jaar digitaal vormgegeven. Enerzijds
is er aandacht geweest voor hoe het
gaat met BKD, de ﬁnanciën, de BKDstrategie en de diverse afdelingen en
projecten. Anderzijds is er een spannende digitale escaperoom gespeeld
om de onderlinge interactie te bevorderen. Ook zijn er door het jaar heen
diverse attenties verstuurd aan alle
collega’s, om de verbinding te houden.
Deze zijn positief ontvangen.
5.3 Opleiding & Training
Op afstand samenwerken vergt aanpassingsvermogen, verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen.

Het verstevigen van de samenwerking,
het nemen van initiatief en het verhogen van de professionaliteit zijn belangrijke onderdelen van het BKD brede
opleidingsprogramma dat in 2019 is
gestart. Helaas is dit programma door
de coronapandemie tijdelijk stil komen
te liggen. Zodra het mogelijk is om
fysiek bij elkaar te komen, zal het
programma worden hervat.
Wel is in kleinere groepen of digitaal
een tweetal vakinhoudelijke trainingen
gegeven. Aan onze auditors is een
training gegeven over de nieuwe ISOnormen en de gevolgen daarvan voor
BKD. Door de medewerkers die zich
bezighouden met proces- en systeemverbeteringen is een scrummastertraining met certiﬁcering gevolgd.
Iedereen heeft het certiﬁcaat behaald.
Voor 2021 zal bepaald worden in
hoeverre scrum breder ingezet kan
worden binnen BKD.
5.4 Arbeidsvoorwaarden
Vanwege de coronapandemie zijn de
cao-onderhandelingen opgeschort en
zijn er in 2020 geen aanpassingen
gedaan aan de arbeidsvoorwaarden
vanuit de cao.
Na een zorgvuldig doorlopen proces
met de directie en de ondernemingsraad, is in 2020 een besluit genomen
over de nieuwe pensioenregeling die
per 1 januari 2021 ingaat. BKD gaat
over van een middelloon-regeling naar
een beschikbare premieregeling. Alle
medewerkers zijn via digitale sessies
uitgebreid geïnformeerd over de nieuwe regeling.
In november en december 2020 hebben alle medewerkers van BKD de
ambtseed afgelegd. Het aﬂeggen van
de eed was noodzakelijk in het kader
van de Wet normalisering rechtspositie
ambtenaren (Wnra) waaronder BKD,
als privaatrechtelijk zbo, sinds januari
2020 valt.
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5.5 Arbo, RI&E

5.6 Werving

Het verzuimcijfer 2020 is 4,28 %. Het
ziekteverzuim percentage is t.o.v. 2019
(4,54 %) licht gedaald. BKD kende
relatief weinig kort verzuim in 2020.
Het verzuimcijfer is sterk beïnvloed
door langverzuimers, wat impact heeft
op Arbokosten, zoals begeleiding. De
coronapandemie heeft geen negatief
effect gehad op de hoogte van het
verzuimcijfer.

Er zijn twee nieuwe medewerkers
geworven in 2020. Bij de buitendienst
is een keurmeester aangenomen.
Daarnaast is er in het laboratorium een
vaste laborant aangetrokken. Hiermee
wordt op een goede manier de kennis
geborgd en is de verhouding vastﬂexibel op een gewenst niveau. Beide
instromers kwamen via eigen werving,
waarbij geen externe wervingskosten
zijn gemaakt.

De RI&E die gepland zou worden in
2020, na ingebruikname van het laboratorium, is vanwege de coronapandemie verplaatst naar het eerste
kwartaal van 2021. Dit is besloten
omdat het onder de huidige omstandigheden niet mogelijk was om ter
plaatse onderzoek te doen naar de
risico’s binnen BKD en speciﬁek het
nieuwe laboratorium. Alle openstaande
RI&E punten zijn in 2020 afgerond en
opgelost.

5.7 Detachering
Ook in 2020 zijn keurmeesters uitgeleend aan collega-keuringsdiensten.
Op deze manier blijft BKD ook in
rustige perioden eﬃciënt.

DE CORONAPANDEMIE HEEFT GEEN
NEGATIEF EFFECT GEHAD OP DE HOOGTE
VAN HET VERZUIMCIJFER.
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5.8 Overzicht in cijfers
5.8.1 Bezetting medewerkers in fte
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In 2020 was met 157 medewerkers, inclusief de ﬂexibele schil, de netto
medewerkersbezetting 99,77 fte. Op 31 december 2020 hadden 90 medewerkers
een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd bij BKD. De netto bezetting was 81,44
fte.
In 2019 waren er 95 medewerkers in dienst, wat een netto bezetting van 85,5 fte
betekende. Anticiperend op de corona pandemie en de mogelijke gevolgen daarvan
is besloten om de vacatures die vanwege vervanging waren ontstaan, voorlopig niet
in te vullen. Bij kritische bedrijfsprocessen, zoals het laboratorium en de buitendienst,
zijn de vacatures wel ingevuld om de continuïteit en de kwaliteit te kunnen
waarborgen.
5.8.2 Ziekte verzuim

ZIEKTE VERZUIM
5
4
Extra lang > 365

3
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2
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1
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Het ziekteverzuim is ondanks de coronapandemie gedaald van 4,54 % in 2019 naar
4,28 % in 2020. In 2020 is het extra lang verzuim hoog gebleven maar heeft BKD een
heel laag kort en middellang verzuim gekend.
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5.8.3 Leeftijdsopbouw

LEEFTIJDSOPBOUW OP 31 DECEMBER
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Eind 2020 was de gemiddelde leeftijd onder de vaste medewerkers 49,2 jaar. De
jongste medewerker was 24 jaar en de oudste 66 jaar.
5.8.4 Dienstjaren vaste medewerkers
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25
20
15
10
5
0
<15

<20

<25

<30

<35

<40

Eind 2020 was het gemiddeld aantal jaren dienstverband onder de vaste
medewerkers 14,7 jaar. Dit cijfer is opgelopen in de laatste jaren. Hieruit blijkt dat
BKD in staat is medewerkers duurzaam aan zich te verbinden. Twee medewerkers
vierden hun 25-jarig dienstverband en vijf medewerkers vierden hun 12,5-jarig
dienstverband.
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06 ICT
6.1 Algemeen
Een goede ICT-infrastructuur is bij BKD
van essentieel belang. De systemen die
intern en extern gebruikt worden,
hebben een hoge mate van beschikbaarheid (hoger dan 99,9 %) en veiligheid. Daarnaast kunnen medewerkers
bij ICT terecht voor vragen en ondersteuning. Dit jaar is verder gewerkt aan
diverse digitaliseringsprojecten voor de
teelt en handel, zoals de doorontwikkeling van MijnBKD en Ketenregister.
6.2 Digitalisering
6.2.1 MijnBKD
Met het project MijnBKD wordt gefaseerd het teeltregister vervangen,
zowel voor de gebruikers uit de sector
(telers en handelaren) als voor de
keurmeesters. Voor de telers en handelaren gaat het om het vernieuwde
klantportaal naar het teeltregistratiesysteem, ook genaamd MijnBKD.
Voor de keurmeesters gaat het om een
app voor het verwerken van keuringsresultaten, die de PDA zal gaan vervangen.
Aansluitend op het klantportaal MijnBKD, is voor telers in november 2020
een app gelanceerd. De app is een
vereenvoudigde versie van het klantportaal en bedoeld om op het veld of in
de schuur makkelijk gegevens over
eigen partijen en percelen op te kunnen
zoeken.

Vanwege de onduidelijkheid over de
impact van de coronapandemie, is de
externe personele capaciteit op het
MijnBKD-project tijdelijk afgeschaald
geweest. Dit heeft de ontwikkelsnelheid
beïnvloed.
6.2.2 Middelen keurmeesters
In 2019 is onder het MijnBKD-project
als eerste een im- en exportapp opgeleverd voor de keurmeesters. Deze is
toen in gebruik genomen door een deel
van de collega’s. Vanaf afgelopen
zomer (2020) worden alle im- en exportinspecties uitgevoerd met deze
app op de telefoon.
In de zomer is gestart met het bouwen
van de keuren-applicatie voor de
keurmeesters. Dit wordt een applicatie
voor de mobiele telefoon, waarmee een
keurmeester de veldkeuringsresultaten
kan vastleggen, partijen kan afschouwen, bolbemonsteringen kan vastleggen en de kaskeuring kan uitvoeren.
Met de introductie van de Plantgezondheidswet is het verplicht een
plantenpaspoort bij elke partij te
voegen. BKD moet hier toezicht op
houden door middel van administratieve bedrijfscontroles.
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Om de keurmeester hierbij te ondersteunen, is een applicatie voor de
telefoon gemaakt waarmee plantenpaspoorten kunnen worden vastgelegd. Met de applicatie legt de
keurmeester vast of de plantenpaspoorten al dan niet voldoen aan de
eisen. Op deze manier is per teler een
dossier aangelegd.
6.2.3 Ketenregister
Voor de handel zijn stappen gezet met
Ketenregister. Voor een negental
landen zijn wijzigingen in de landeneisen doorgevoerd, zodat de partijen in
Ketenregister de juiste landengeschiktheden blijven behouden. Daarnaast zijn gewassen en cultivars van
vaste planten toegevoegd aan Ketenregister. Ook is een koppeling gemaakt
tussen Ketenregister en het keuringssysteem van de United States Department of Agriculture (USDA). Hiermee
krijgt de USDA digitaal toegang tot de
relevante informatie van de partijen die
geëxporteerd worden naar de Verenigde Staten en Canada.
Sinds november wordt een pilot
uitgevoerd met horizontaal toezicht bij
de export van lelies. Hiervoor zijn
diverse aanpassingen gedaan in
Ketenregister, zodat deelnemende bedrijven zelf hun bevindingen op de
partijen kunnen registreren. Hierop
vindt vervolgens toezicht plaats door
middel van audits door de BKD-keurmeester. Ook dit is in de systemen
ingericht.
6.3 Corona en thuiswerken
De afdeling ICT heeft in 2020 veel
aandacht gehad voor de digitale
middelen van collega’s om het thuiswerken goed te kunnen realiseren. Ook
is BKD in een zeer korte tijd overgegaan op Microsoft Teams voor het
digitaal vergaderen en delen van
informatie binnen de verschillende
afdelingen.

6.4 Vernieuwing ICT systemen en
veiligheid
Dit jaar zijn diverse servers geüpgraded
naar de nieuwste beschikbare softwareversies. Voorbeelden hiervan zijn
de Citrix-omgeving, de Postgres database-omgeving en de mail omgeving.
Daarnaast wordt veel tijd besteed aan
het veilig houden van de ICT-systemen
door actief het netwerkverkeer te
monitoren en de beveiligingspatches
door te voeren. Om de systeemveiligheid te kunnen toetsen, worden de
externe systemen Ketenregister en
MijnBKD periodiek onderworpen aan
een veiligheidstest. Hiermee wordt
vastgesteld of en hoe de systemen te
hacken zijn. De aanbevelingen uit deze
test worden vervolgens opgepakt en
doorgevoerd.
Met de oplevering van het nieuwe
laboratorium en de nieuwe kantoren en
vergaderzalen, heeft ICT ondersteund
bij de diverse verhuizingen van apparatuur en de inrichting.
Zowel bij de binnendienst als bij de
buitendienst zijn de telefoons vernieuwd. Deze telefoons sluiten goed
aan bij de behoefte van de diverse
MijnBKD-apps. Tenslotte zijn webinars
gevolgd om up-to-date te blijven over de
producten die BKD in gebruik heeft.
6.5 Audits & procesverbetering
Als onderdeel van het BKD-kwaliteitssysteem hebben diverse interne
ICT-audits plaatsgevonden. Daarnaast
vragen de accreditaties NEN-ISO 17020
en NEN-ISO 17025 steeds meer
kwaliteitsborging op het gebied van ICT.
In 2020 is een aantal handboeken op
het gebied van ICT aangepast en zijn
procesverbeteringen geïmplementeerd,
zodat optimaal wordt aangesloten bij de
nieuwe vereisten van de ISO-accreditaties.

In de artikelen ‘BKD digitaal’, ‘Continuï-teit tijdens corona’ en ‘Laboratorium in bedrijf’
leest u meer over diverse ICT-activiteiten en ontwikkelingen.
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BKD
DIGITAAL

Digitalisering staat bij de BKD hoog op de agenda. In 2018 werd een vijfjarenplan
opgesteld voor digitaal werken, zowel bij BKD zelf als in de keten. Ontwikkelingen op de
wereldmarkt en in de sector vragen om wendbaarheid van BKD en van haar klanten.
Digitaal werken biedt hiervoor de nodige ﬂexibiliteit en nauwkeurigheid en zorgt voor
eﬃciencywinst met dezelfde zekerheid over de fytosanitaire status van partijen. Het
gestelde doel is dat de processen waar BKD in de sector op toeziet per 2022 volledig
digitaal verlopen. Een grote ambitie waarvoor in 2020 weer stappen zijn gezet.

Gestroomlijnde keten
Met de doelen omtrent digitalisering wil BKD processen in de keten stroomlijnen en een
makkelijkere en snellere uitwisseling van informatie bewerkstelligen. Dit geeft
eﬃciencywinst en minder faalkosten in de keten. BKD ziet dat het toezicht hierdoor
eﬃciënter verricht kan worden, maar ook voor de sector zelf kan het fouten verminderen,
dubbel werk voorkomen en kosten besparen. Belangrijk voor digitalisering zijn de
werkwijzen van telers en handelaren en geoptimaliseerde ICT-infrastructuren die op elkaar
aansluiten. BKD stimuleert en faciliteert een digitale werkwijze volop. Maar ook in de ICTinfrastructuur heeft BKD veel geïnvesteerd. Systemen zijn vernieuwd, uitgebreid en
aangepast, zoals het nieuwe teeltregistratiesysteem MijnBKD (telers), Ketenregister
(export) en het certiﬁceren via e-CertNL.
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MijnBKD
Een digitale keten begint bij een goede digitale
registratie. In september en oktober 2019 zijn de
telers en handelsbedrijven die zijn aangesloten bij
BKD, overgezet naar het 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, en de registratie voor 2020 vond volledig
plaats in MijnBKD.
Het nieuwe portaal maakt het registreren minder
foutgevoelig. Het systeem bevat diverse controlepunten, onder andere tijdens het invoeren van de
registratie en het aanvragen van een bemonstering. De registratie hoeft niet in één keer te
worden afgerond, en wijzigingen zijn makkelijker
door te voeren. Dit voorkomt dat er achteraf nog
zaken door het Service center van BKD aangepast
moeten worden. Ook zijn er nieuwe opties, zoals
het invullen van de plantvolgorde, waardoor een
keuring sneller afgerond kan worden, wat
eﬃciency oplevert en kostenbesparend werkt.

Digitaal verhandelen
In de digitale keten volgt vervolgens het digitaal verhandelen van
de geteelde bloembollen. MijnBKD ondersteunt gebruikers ook
hier in een nieuwe digitale werkwijze. Het is nu mogelijk om via
MijnBKD een digitaal leveringsbericht te verzenden naar de
afnemer. Het ‘digitale verhandelen’ wordt ook door steeds meer
andere systemen en bedrijven ondersteund. Een leveranciersdocument (ook wel aanvoer- of leveringsbericht genoemd) is
verplicht wanneer teeltmateriaal van bloembollen wordt
verhandeld. Op deze manier worden de origine en de
traceerbaarheid gewaarborgd. Momenteel worden hoofdzakelijk
papieren leveranciersdocumenten gebruikt. Het digitale
leveringsbericht wordt volledig elektronisch verstuurd, waardoor
de ontvanger dit direct kan accepteren in het eigen systeem en
door kan zetten naar Ketenregister. Het bericht voldoet hiermee
altijd aan de juiste eisen. Dit is een uitkomst voor een eﬃciënte
en foutloze verhandeling van partijen bloembollen.
Het streven is dat in 2022 alle leveringsberichten van teelt naar
handel digitaal worden verwerkt. Een doelstelling die wordt
onderschreven door het Sectorplatform. Omdat dit meer
inhoudt dan alleen de technische mogelijkheden, werkt BKD
samen met Anthos, de KAVB en In- en Verkoop Bureaus aan een
plan om dit verder te stimuleren en faciliteren. Onder leiding van
een externe partij is een selectie van bedrijven gemaakt, die mee
gaan helpen een plan van aanpak te maken, dat begin 2021
wordt opgeleverd.
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Voor een digitale werkwijze werken handelaren met
Ketenregister en is ook certiﬁcering via e-CertNL in dit
systeem belangrijk. Steeds meer landen vragen om het
gebruik van e-CertNL voor de certiﬁcering van
bloembollen voor export naar het land. Dit geeft een
impuls aan de digitale verhandeling in de sector. Er is
hierdoor een groei te zien in het gebruik van
Ketenregister.
BKD stimuleert het gebruik van Ketenregister door de
gebruikers steeds meer mogelijkheden te bieden in het
systeem. Zo zijn in 2020 vaste planten aan Ketenregister toegevoegd. Hierdoor kunnen naast bloembollen
ook vaste planten meegenomen worden in een
voorraad- en waarmerkinspectie. Dit biedt voordelen
voor handelsbedrijven die zowel bloembollen als vaste
planten verhandelen, zoals het verder reduceren van
papierwerk. Een ander voorbeeld van het digitaliseren
van processen is de koppeling die dit jaar is gemaakt
tussen Ketenregister en het keuringssysteem van
de USDA.

foto René Faas

Toekomst
De stappen die tot nu toe gezet zijn,
leggen de basis voor het volledig
digitaal werken. Belangrijk is om de
acceptatie van het digitaal werken te
vergroten en alle partijen in de sector
het nut en belang ervan mee te geven.
In 2021 zal hierop extra focus liggen
voor BKD, met onder andere het plan
om het gebruik van het digitale
leveringsbericht te stimuleren. De
doorontwikkeling van systemen blijft
een doorlopend aandachtspunt. Zo
zal de registratiemodule in MijnBKD
verder worden vereenvoudigd. Daarnaast is de ambitie om in 2021 samen
met één land een pilot te starten,
waarnaar verhandeling alleen kan
vanuit een volledig digitale keten en
op een digitale manier.
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07 COMMUNICATIE
7.1 Website
De in 2019 vernieuwde website van BKD wordt goed bezocht en geraadpleegd. De
informatievoorziening wordt doorlopend geoptimaliseerd. Zo is bij elk gewas een
keuringsschema geplaatst, waarin telers, handelsbedrijven en andere belanghebbenden kunnen zien welke gewassen wanneer en hoe vaak gekeurd worden.
Daarnaast is een start gemaakt met jaaroverzichten per gewas, waarin alle
activiteiten (zoals monstername, opplant, toetsing, keuring, etc.) per jaar in kaart
worden gebracht. Deze overzichten worden naar verwachting in 2021 toegevoegd
aan de website. De website is in 2020 30.000 keer bezocht. De best bezochte
pagina’s zijn de contactpagina, de informatiepagina over het plantenpaspoort (PHR/
OCR) en de pagina’s met de uitvoeringsrichtlijnen. Ook de statistieken en de
landenprogramma’s worden veel geraadpleegd. Een bezoeker blijft gemiddeld 5
keer langer op de nieuwe website dan op de oude website, een positief resultaat.
7.2 Bedrijfsvideo’s
Na de praktische instructievideo’s die in 2019 gemaakt zijn voor gebruikers van
MijnBKD, is in 2020 een start gemaakt met nieuwe bedrijfsvideo’s. Dat zijn korte
video’s die uitleg geven over de werkzaamheden van BKD. De eerste video ‘Dit is
BKD’ is in november 2020 op de website gepubliceerd. Daarnaast is een video over
de processen in het BKD laboratorium gemaakt. Deze wordt in 2021 gepubliceerd.
Het is een laagdrempelige manier om de rol van BKD in de sector duidelijk te maken
en haar activiteiten op een eenvoudige manier uit te leggen.

EEN BEZOEKER BLIJFT GEMIDDELD 5 KEER
LANGER OP DE NIEUWE WEBSITE DAN OP DE
OUDE WEBSITE. EEN POSITIEF RESULTAAT.
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7.4 Communicatie MijnBKD

7.3 Nieuwsbrief
De sinds 2019 geïntroduceerde digitale nieuwsbrief is in 2020 eenmaal verstuurd in
juli 2020. De nieuwsbrief behandelt BKD-brede ontwikkelingen, zoals de voortgang
van strategische projecten en ontwikkelingen in de sector. De nieuwsbrief geeft ook
een kijkje achter de schermen via het item ‘BKD in Beeld’. Met name artikelen over
MijnBKD, de corona aanpak van BKD en ‘BKD in Beeld’ zijn goed ontvangen en
gelezen.
7.4 Brexit
De Brexit, met al de consequenties voor de regelgeving voor import en export naar
en van het Verenigd Koninkrijk, is nauwlettend gevolgd. Het hele jaar door is de
informatievoorziening op de website geëvalueerd en up-to-date gehouden. Waar de
communicatie in eerste instantie gericht was op de boodschap ‘bereid u voor’, is
medio 2020 overgestapt naar informatievoorziening over feitelijke veranderingen.
7.5 Interne digitale communicatie
Door de coronapandemie moest een deel van de BKD-medewerkers vanuit huis hun
werkzaamheden uitvoeren. Daardoor moesten nieuwe oplossingen bedacht worden
om de interne communicatie vorm te geven. Veel organisatie-brede updates
gebeurden via live bijeenkomsten, die nu geen doorgang konden vinden. Via
Microsoft Teams zijn virtuele live bijeenkomsten gehouden om de collega’s mee te
nemen in de diverse ontwikkelingen bij BKD. Verder is zowel Intranet als e-mail
ingezet om collega’s op de hoogte te houden en de onderlinge verbinding te
stimuleren.
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08 BESTUUR
8.1 Impact krimp arealen

8.2 De digitale keten

De coronapandemie was in 2020 een
vast agendapunt op de bestuurs- en
sectorraadvergaderingen. De impact
voor de telers, handelsbedrijven en
voor BKD zelf werd nauwlettend
gemonitord. Scenario’s zijn ontwikkeld
waarbij de impact van marktontwikkelingen, zoals de krimp in de
arealen lelie en tulp voor BKD in beeld
zijn gebracht. Voor de begroting 2021
wordt rekening gehouden met een
beperkte krimp in het areaal tulp en
wederom een aanzienlijke krimp in het
areaal lelie. Naast kostenstijgingen en
een verwachte cao-loonsverhoging
heeft dit tot een uitdagende begroting
geleid. Belangrijk daarbij is de vraag
hoe BKD op deze ﬂuctuerende marktontwikkelingen kan reageren. Hierover
wordt begin 2021 nader met het
bestuur gesproken.

Inhoudelijk is aandacht besteed aan de
digitale keten en de rol van BKD daarin.
Het digitaliseren van de keten wordt nu
met alle ketenpartijen in de bloembollen verder opgepakt. Onderdeel is
ook een juiste registratie. Dat heeft
geleid tot aanscherping van het beleid
van registratie onder ‘diversen’.
8.3 Bestuurswisseling
In 2020 is Nico Wit als bestuurder van
BKD, volgens het rooster, afgetreden.
Tien jaar heeft hij de teelt in de
besturen van BKD vertegenwoordigd.
Op 18 november 2020 is Frank
Hulsebosch als zijn opvolger benoemd.
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8.4 Bestuurssamenstelling per ultimo 2020
8.4.1 Bestuur
Bestuursleden worden benoemd door het bestuur zelf, met uitzondering van de
onafhankelijk voorzitter. Deze wordt benoemd door het ministerie van LNV.

BESTUUR
Functie

ir. K.J. van Ast

Namens
Onafhankelijk
voorzitter

J.H.M. Bond

KAVB

W.H. van Eck

Ongebonden
bestuurder

Secretaris/penningmeester vanaf
november 2020
Bestuurslid

F.W. Hulsebosch

KAVB

ir. P.W. Kleijn

KAVB

G.J.P.M. Menting

KAVB

Voorzitter

Bestuurslid vanaf november 2020
Secretaris/penningmeester tot
november 2020
Bestuurslid

ir. E.K. Pinxterhuis Directeur BKD

Adviseur bestuur

mr. H. Westerhof

Anthos

Vicevoorzitter

N. Wit

KAVB

Bestuurslid tot september 2020

Op de foto het nieuwe bestuur als in de samenstelling vanaf november 2020. Hierop
ontbreken oud-leden Nico Wit en Prisca Kleijn.
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8.4.2 Sectorraad
Leden van de sectorraad worden benoemd door het bestuur.

SECTORRAAD
Namens
ir. K.J. van Ast

Functie
Voorzitter

T. van den Berg

KAVB

Lid

M. Dignum

Anthos

Lid

H. Glorie
H.J. Kloosterboer
(adviseur)

Anthos

Lid

Anthos

Lid

M. Oijevaar

KAVB

Lid

ir. E.K. Pinxterhuis
L. Poel

Ambtelijk secretaris/penningmeester
KAVB
Glastuinbouw
Nederland

Lid
Lid

A. Versloot
(adviseur)
R. Vletter

KAVB

Lid

Plantum

Lid

R. de Vries

Anthos

Lid

J. van Ruijven
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09 JURIDISCHE ZAKEN
9.1 Zelfstandig bestuursorgaan

9.3 Bezwaren en klachten

BKD is een stichting die belast is met
wettelijke taken. Daardoor is BKD
tevens een zelfstandig bestuursorgaan
(zbo). Dat houdt enerzijds in dat BKD
besluiten kan nemen die rechtsgevolgen hebben voor bedrijven en
anderzijds dat er veel wettelijke
bepalingen op BKD van toepassing zijn.
Het ministerie van LNV en de NVWA
houden toezicht op de wijze waarop
BKD haar taken uitvoert.

Over gedrag van medewerkers van
BKD kan een bedrijf een klacht
indienen. Over besluiten door de BKD
kan bezwaar ingediend worden.

9.2 Toepasselijke wet- en regelgeving

Verder is er dit jaar één bezwaar
ingediend. Dit bezwaar ging over de
afkeuring van een partij en de gevolgen
daarvan. Na overleg heeft BKD hierover
een beslissing genomen. Hierop heeft
de bezwaarmaker geen beroep ingesteld.

Eind 2019 zijn twee Europese Verordeningen van kracht geworden, de
PHR/OCR. Hoewel Europese verordeningen in principe directe werking
hebben, is het toch noodzakelijk een
aantal bepalingen uit deze verordeningen in de Nederlandse wet- en
regelgeving te implementeren. Dat is
gedaan met de Plantgezondheidswet
(ter vervanging van de Plantenziektenwet), een Plantgezondheidsbesluit, een
Regeling Plantgezondheidswet en een
aantal andere uitvoeringsregelingen.
Een en ander zal begin 2021 van kracht
worden en houdt aanpassingen in voor
de bedrijven, BKD, de NVWA en LNV.
Deze aanpassingen gaan bijvoorbeeld
over de bevoegdheden van de genoemde organisaties, ten aanzien van
de handhaving en verplichtingen van
bedrijven rond de plantenpaspoorten.

In 2020 is één klacht ontvangen. Dit
betrof de vermeende onduidelijkheid
over de door BKD gehanteerde opbrengstcijfers. Er is namens BKD
contact geweest met de klagers en er
is bekeken welke mogelijkheden er zijn
tot verbetering.

Er zijn dit jaar door BKD 15 schriftelijke
waarschuwingen verzonden. Het betrof
onder andere het niet of niet tijdig
aanvragen van ontheﬃngen.

BKD Jaarverslag 2020

43

9.4 Handhaving
Op verschillende wijzen controleert
BKD of geregistreerde bedrijven voldoen aan de voorschriften bij teelt en
verhandeling van bloembollen. De
taken en werkzaamheden van BKD en
ook de handhaving daarvan, vallen
uiteen in ‘kwaliteit’ en ‘fytosanitair’.
9.4.1 Fytosanitaire overtredingen
Voor handhaving van overtredingen
van fytosanitaire voorschriften moet
BKD de NVWA inschakelen. Er zijn in
2020 geen fytosanitaire overtredingen
behandeld door de NVWA.
9.4.2 Tuchtgerecht en
voorzittersbeschikking
Bij geconstateerde niet-naleving van
kwaliteitsovertredingen kan BKD beslissen om een vermeende overtreding
aan het Tuchtgerecht voor te leggen.
Voor kleine overtredingen kan volstaan
worden met een schriftelijke afhandeling (de zogeheten voorzittersbeschikking). Dat is in 2020 vier keer
gebeurd.
Voor grotere overtredingen vindt een
behandeling plaats tijdens een zitting
van het Tuchtgerecht. Voor het najaar
van 2020 is door BKD een tiental zaken
voorbereid ter afhandeling tijdens een
zitting. Deze zitting heeft BKD uitgesteld, vanwege een uitspraak van het
College van Beroep voor het bedrijfsleven, kort voordat deze zitting zou
plaats vinden. BKD wil de voorbereide
zaken opnieuw bekijken in het licht van
genoemde uitspraak alvorens er een
zitting plaatsvindt begin 2021. Los van
het voorgaande heeft het, wat BKD
betreft, de voorkeur om dergelijke
zittingen ‘in persoon’ te laten plaatsvinden en niet bijvoorbeeld ‘virtueel’,
indien en voor zover dit mogelijk is
binnen de geldende coronamaatregelen.

Aard van de overtredingen varieert van
het opplanten van daartoe niet goedgekeurde partijen tot het doen van een
onjuiste en onvolledige partij- en
perceelregistratie.
Bij voorzittersbeschikkingen is de
maximale boete € 225. Bij een zitting
kan de boete, afhankelijk van de hoogte
van het eventueel behaalde wederrechtelijk verkregen voordeel, oplopen
tot € 21.750. Verder zijn maatregelen
als bijvoorbeeld berisping, openbaarmaking van de uitspraak en verzwaard
toezicht mogelijk, evenals het geheel of
gedeeltelijk voorwaardelijk opleggen
van sancties.
In 2020 heeft de voorzitter van het
Tuchtgerecht zijn functie neergelegd.
De secretaris van het Tuchtgerecht is
benoemd als zijn opvolger en er is een
nieuwe secretaris benoemd.
9.5 Zaken 2020
In 2020 had BKD een beroepszaak bij
de rechtbank (beroep uit 2019 tegen
een beslissing door BKD op een
bezwaar). De rechtbank stelde BKD in
het gelijk. In die zaak is hoger beroep
ingesteld bij de Raad van State. Dat zal
in 2021 behandeld worden.
Tot slot lopen er nog twee herzieningsverzoeken tegen uitspraken van de
rechtbank en de Raad van State in de
langlopende Wob-zaak (Wet openbaarheid van bestuur). Deze zullen op zijn
vroegst in 2021 worden behandeld of
afgewezen.
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10 FINANCIËN
10.1 Tarieven
In de jaren 2018 en 2019 zag BKD zich geconfronteerd met een cao–verhoging van
3 % per jaar, gepaard met tegenvallende inkomsten. Voor BKD betekende dit dat het
opstellen van een sluitende begroting bij het huidige serviceniveau onder druk kwam
te staan. Bij het opstellen van de begroting 2020 is rekening gehouden met tarieven
die met 4,5% ten opzichte van 2019 zijn geïndexeerd. Naast deze indexatie heeft een
herstructurering van kostentoedeling geleid tot een aanpassing van de jaarbijdrage
met 50%. Ook zijn vrijstelling van heﬃng op areaal en partijen boven de gestelde
maxima van 12.000 are respectievelijk 200 partijen, afgeschaft.
10.2 Rekening van baten en lasten 2020: vergelijking met 2019
De realisatie over boekjaar 2020 toont een saldo van € 535.640. In 2019 bedroeg het
saldo boekjaar negatief € 439.252. 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.
10.2.1 Baten
In 2020 bedroegen de operationele
inkomsten, exclusief rente € 9.839.290.
Dit is € 777.877 (8,6%) meer ten
opzichte van 2019.
De inkomsten uit de reguliere keuringstaken stegen met € 258.471 (3,3%)
waarvan laboratoriumtoetsen met
€13.258 afnamen, de inkomsten uit
registratie groeiden met € 295.985 en
de buitendienstactiviteiten daalden met
€ 24.257.
De overige baten stegen met
€ 519.408. De inkomsten uit verzoektoetsen stegen met € 141.549 (18%).
Hogere inkomsten werden gerealiseerd
met de ontvangst van subsidie in
verband met gemaakte kosten ter
voldoening aan de Wet Openbaarheid
van bestuur voor het bedrag van
€ 364.014.
10.2.2 Lasten
De lasten uit gewone bedrijfsvoering
daalden met € 193.917 ten opzichte
van 2019.

De personele lasten (vast en ingehuurd) zijn € 31.399 gedaald ten
opzichte van 2019, waarin begrepen
een in 2020 ontvangen tegemoetkoming van betaalde transitievergoedingen ten bedrage van € 69.802.
De algemene kosten, zoals huisvesting,
administratie, overige personeelskosten (opleiding) en kosten voor
accountants, adviezen en audits daalden in 2020 met € 222.065.
ICT kosten zijn met € 892 gedaald. De
afschrijvingslasten stegen met
€ 102.901 met name door de ingebruikname van MijnBKD en het nieuwe
laboratorium.
10.3 Rekening van baten en lasten
2020: vergelijking met de begroting
De realisatie van 2020 toont een
positief saldo van € 535.640, begroot
was nihil.
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10.3.1 Baten

10.4 Balans per 31 december 2020

Inkomsten uit reguliere keuringstaken
bleven € 53.618 (0,7%) achter op de
begroting.
Hogere inkomsten werden gerealiseerd
met laboratoriumtoetsen € 38.122 en
uit registratie € 32.174. De buitendienstactiviteiten kwamen € 59.565
onder de begroting. Hierin zijn begrepen de afname van inkomsten uit
exportkeuringen met € 63.357, mede
door toegenomen gebruik van Ketenregister en het grotendeels uitblijven
van inspectiebezoeken buitenlandse
inspecteurs € 63.337.

De liquide middelen namen in 2020 toe
met € 257.245.
De waarde van de voorraad steeg in
2020 met € 52.723, het debiteurensaldo daalde met € 4.701 en de schuld
aan leveranciers daalde met € 628.486.
De afname van het crediteurensaldo is
voor € 489.783 gerelateerd aan de
investeringen in nieuwbouw.

Voor 2020 was rekening gehouden met
een hogere bedrijfsdrukte voor het
Laboratorium en geregistreerd areaal
ten opzichte van 2019.
De overige baten komen € 401.307
boven begroting. De inkomsten uit
verzoektoetsen bleven € 4.557 (0,5%)
achter. Hogere inkomsten werden gerealiseerd met detachering en overige
activiteiten, namelijk € 410.996.
Dit betreft voor € 364.014 de compensatie door LNV aan BKD wegens
gemaakte kosten in de jaren 2006 tot
en met 2020 ter voldoening aan de
verplichtingen uit de Wet openbaarheid
van bestuur.
10.3.2 Lasten
De lasten uit gewone bedrijfsvoering
daalden met € 189.295 ten opzichte
van begroot. De personele lasten (vast
en ingehuurd) waren € 81.566 onder
begroting. De algemene kosten, zoals
huisvesting, administratie, overige
personeelskosten (opleiding) en kosten
voor accountants, adviezen en audits
bleven in 2020 € 64.768 onder begroting. Directe kosten voor keuringen,
onderzoek en ontwikkeling en vervoer
stegen met € 19.155, lasten voor ICT
en afschrijvingen bleven € 32.852
onder de begroting.

De liquiditeit uitgedrukt in de ratio van
vlottende activa (zonder voorraad) in
verhouding tot de kortlopende verplichtingen, is in 2020 gestegen van 0,91
naar 1,88.
De reserves bedragen op balansdatum
2020 € 3.528.922 tegen € 2.977.374
een jaar eerder. Het verschil bedraagt
€ 551.547 dat door het behaalde saldo
boekjaar en de mutatie in de wettelijke
reserve wordt verklaard. Deze wettelijke reserve, ultimo 2020
€ 746.498, wegens de bouw van het
nieuwe teeltregistratiesysteem MijnBKD wordt onttrokken aan de vrije
reserves.
10.5 Investeringen
Het jaar 2020 heeft voor wat betreft
investeringen in het teken gestaan van
de afronding van het nieuwbouw- en
renovatieproject. De renovatie van de
voormalige laboratoriumruimten tot
kantoor- en vergaderruimten is medio
2020 opgeleverd. De terreinwerkzaamheden werden in het vierde kwartaal
afgerond. Voor de ﬁnanciering van de
nieuwbouw en renovatie is een hypothecaire lening aangegaan bij de
nieuwe huisbankier ING. In 2020 is het
volledige bedrag van de hypothecaire
lening opgenomen.
In 2020 heeft BKD geïnvesteerd in
onder anderen ICT– en laboratoriumapparatuur en in het nieuwe teeltregistratiesysteem MijnBKD.
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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.
10.6 Balans

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

2020

2019
676.999
6.560.049
1.972.778

746.498
7.207.055
2.079.320

9.209.826

10.032.874
Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen

382.734
717.879

330.010
744.673
1.100.614

1.074.683

Geldmiddelen

986.737

729.491

Totaal activa

12.120.224

11.014.000

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

2020

2019

596.002
3.836.667
934.893

2.977.374
3.238.848
545.781
2.623.532
1.628.465

12.120.224

11.014.000

3.528.922
3.223.741

10.7 Begroting 2021
Voor 2021 heeft BKD een sluitende begroting bij tarieven die met 2,5 % geïndexeerd
zijn.
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11 Meerjarenvisie
BKD biedt waarborgen voor de kwaliteit van bloembollen, om daarmee de export te
bevorderen. Dat is de missie van BKD, waaraan de meerjarenvisie bijdraagt.
In 2017 is een strategische agenda opgesteld: BKD 2022. In deze agenda zijn de
onderwerpen: nieuwe keuringssystematiek, digitaal werken, nieuwbouw laboratorium, kennisontwikkeling en de versterking van de communicatie. Goed is om vast
te stellen dat veel onderdelen daarvan zijn gerealiseerd of zich in een vergevorderd
stadium bevinden.
Er is onverminderd ingezet op de digitale ambitie, het realiseren van een digitale
keten in 2022. Duidelijk is wel dat BKD het onderwerp digitaal werken alleen
optimaal kan realiseren in samenwerking met alle ketenpartners. Dit wordt nu
opgepakt met het Sectorplatform, met daarin onder andere Anthos, KAVB en de Inen Verkoop Bureaus. Naast het waarborgen van juiste informatie moet dit ook
leiden tot minder administratie en minder faalkosten in de keten. Voor de nieuwe
keuringssystematiek is een pilot horizontaal toezicht gestart in de lelie-export.
De afgelopen jaren heeft BKD te maken met krimp in arealen. Daarnaast wordt,
zoals bovenstaand is weergegeven, ingezet op de strategische agenda en heeft BKD
te maken met soms forse kostenstijgingen. Een stevige ﬁnanciële opgave waarbij
de vraag is of dit met de huidige ﬁnanciële structuur voldoende is geborgd. Deels is
hierop geanticipeerd met een wijziging van de tariefstructuur in 2020, waarbij een
groter deel van de tariefstijging in de aansluittarieven is verwerkt. In 2021 wordt met
het bestuur onderzocht of BKD wendbaar genoeg is voor deze schommelingen in
areaal en welke tariefstructuur daarbij past.
Gezien de voortgang op de huidige strategische agenda, de verbreding van digitaal
werken en nieuwe vraagstukken die op BKD afkomen, gaat BKD in 2021 aan de slag
met een nieuwe strategische agenda voor de komende 4 jaar. Dit zal in overleg met
het bestuur en de sectorraad plaatsvinden.

BKD Jaarverslag 2020

48

FOTO MANAGEMENT TEAM

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