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Opbouw en toelichting tarifering keuringstaken BKD  
 
In het kader van de OCR (Official Controls Regulation), oftewel de EU controleverordening die 
is ingegaan op 14 december 2019, dient BKD de wijze van vaststelling van tarieven toe te 
lichten. Hieronder is dit uitgewerkt, volgens de structuur: 

I  Activiteiten BKD 
II Kostenstructuur BKD 
III Kostendekking BKD 
 
 
 
I Activiteiten BKD 
BKD voert voor  de bloembollenteelt en –handel keuringsactiviteiten uit. Daarin zijn zes 
hoofdactiviteiten te onderscheiden met ieder een eigen deelverantwoordelijkheid en eigen 
financiering. Aan deze hoofdactiviteiten zijn tarieven verbonden. Deze hoofdactiviteiten dienen 
op zichzelf kostendekkend te zijn. De hoofdactiviteiten van BKD zijn die werkzaamheden die 
bijdragen aan de missie van BKD: het geven van waarborgen voor de kwaliteit van bloembollen 
om daarmee de handel en export van bloembollen te bevorderen. De hierna te noemen 
hoofdactiviteiten vormen het hart van de keuringspraktijk en komen voort uit de wet- en 
regelgeving van de Landbouw Kwaliteitswet en Plantkeur.  

De hoofdactiviteiten zijn: 
 

1) Veldwerkzaamheden buitendienst; 
2) Opplantmonsters; 
3) Exportkeuringen; 
4) Laboratoriumtoetsen; 
5) Beleid & Service (Keuringsbeleid,  Service center, registratie en toezicht, onderzoek en 

kwaliteitsborging); 
6) Systeem (licenties, onderhoud en beveiliging ICT infrastructuur).  

 
 

II  Kostenstructuur BKD 
De kosten die BKD maakt, zijn onder te verdelen in drie facetten, waaronder verschillende 
afdelingen/ werkzaamheden vallen: 

1) Kosten van de hoofdactiviteiten:  
a) Buitendienst: Veldkeuringen, Opplantmonsters, Exportkeuringen; 
b) Laboratorium: Laboratoriumtoetsen; 

2) Kosten van sector-ondersteunende hoofdactiviteiten:  
a) Beleid & Service: Keuringsbeleid,  Service Center, registratie/toezicht, 

onderzoek en kwaliteitsborging; 
b) Systeem: Licenties, onderhoud en beveiliging ICT infrastructuur.  

3) Kosten van stafdiensten. 
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III  Kostendekking BKD 
BKD voert haar taken uit tegen kostendekkende tarieven. De tariefstructuur is zo opgezet dat 
activiteiten met voornamelijk variabele kosten, worden gedekt met variabele tarieven. Dit 
betekent dat als de vraag verandert, de kosten voor BKD in belangrijke mate mee 
veranderen. Dit is mogelijk door de inzet van flexibele arbeid en meer/minder gebruik van 
verbruiksmaterialen en geldt met name op tarieven in de buitendienst en het laboratorium. 
Structureel vaste kosten van BKD worden gefinancierd met tarieven die beperkt 
meebewegen met de conjunctuur. Deze kosten betreffen met name capaciteitskosten die 
nodig zijn om service, beleid, kwaliteit en ICT-veiligheid ten behoeve van de sector te 
borgen.  


